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Vizija razvoja občine

V občini Trbovlje bomo še v letošnjem letu zavzeli aktivno vlogo, s katero 
bomo izboljšali kakovost življenja naših občank in občanov, hkrati pa bomo
vzpostavili dialog za skupno soustvarjanje vsem prijazne ter zelene občine. 

Med podpornimi stebri vključujoče skupnosti je skrb za vzgojo in izobraževanje
v okviru javnih zavodov – tako v infrastrukturnem kot v programskem smislu.
Zavzemamo se za nadaljevanje politike subvencioniranja plačila vrtca, 
za brezplačne šolske potrebščine za prvošolce, za ureditev dodatnega 
financiranja šol in seveda za ohranitev vseh obstoječih srednjih šol v občini 
Trbovlje. 

Skladno z omenjenimi cilji, bomo nadaljevali s projekti gradnje novih
stanovanj in ostale infrastrukture, ki je pomembna za naše občane
(stanovanja in hiše 
za mlade družine, oskrbovana stanovanja, novi parkirni prostori, obnova
glasbene šole itd.). 

Med prednostnimi nalogami, ki smo si jih zadali, je zagotovo ponovna 
vzpostavitev transparentnega in ekonomičnega poslovanja javnega podjetja
Komunala Trbovlje. Slednje naslavlja tudi odpravo energetskih težav, ki so 
v zadnjem času pereč problem tako na ravni celotne države kot tudi širše. 
Kot je že znano, imamo v Gibanju Svoboda strokovnjake s tega področja 
in tudi obljubljeno pomoč pri iskanju najboljših rešitev na lokalni ravni. Prav 
tako si bomo prizadevali za ponovno vzpostavitev dialoga glede poslovanja 
podjetja CEROZ d.o.o. in pri reševanju odprtih vprašanj z namenom preprečitve
ekoloških katastrof, ki smo jim bili priča v naši občini. V tem kontekstu vidimo
občino Trbovlje kot samooskrbno občino, na poti do zelenega prehoda. 
Ena izmed nalog, ki smo si jih zadali, je skrbno in transparentno upravljanje z 
javnimi sredstvi, spodbujanje gospodarstva, kmetijstva in lokalne samooskrbe
na vseh področjih. Slednje je predpogoj za ustvarjanje ugodne klime za 
nastanek in prihod novih podjetij, s katerimi bi ustvarili nova delovna mesta z
dodano vrednostjo in tako zadržali mlade v naši občini. 



Turizem je panoga, ki je v Trbovljah slabo razvita, zato si bomo prizadevali za
vzpostavitev ugodnega okolja za lokalne ponudnike turističnih storitev. Prav
tako jim bomo pomagali pri pridobivanju evropskih in drugih sredstev za 
razvoj.

Želimo, da je naša občina prostor, kjer na vseh ravneh ter na vseh področjih
ustvarjamo medgeneracijski dialog in ga tudi vsak dan živimo. Zato bomo 
poskrbeli, da bodo Trbovlje prijazno mesto za starostnike. Podpiramo širitev
obstoječega doma za upokojence. Skladno s tem ciljem bi nekdanji IPOZ 
spremenili v parkirno hišo, ki bi bila dostopna tudi za vse stanovalce območja
Terezija. Naš cilj je, tudi na tem območju, vzpostavitev učinkovitega javnega
potniškega prometa, ki je v skladu z zelenim prebojem.

Menimo, da lahko ustvarimo občino, kjer bodo starejši nagrajeni za dobro
opravljeno delo v preteklosti, srednja generacija in mladi pa bodo imeli 
priložnost za dosego svojih ciljev. Tudi zato bi uvedli participativni proračun, ki
omogoča, da občani sodelujejo pri odločanju o porabi deleža proračunskega
denarja. 

Pomemben steber je tudi okrepitev in dostopnost javnega zdravstva, kjer se
že vrsto let srečujemo z vse večjimi izzivi. Prizadevali si bomo za ohranitev
Splošne bolnišnice Trbovlje ter izboljšavo njenih zmožnosti, skladno z
usmeritvami vlade RS. 



Ključni razvojni projekti

Umestitev novih objektov v prostor

Opredelitev praznih občinskih objektov in 
uvedba ekonomičnih prijemov za boljši 
izkoristek le-teh .

Tako bi povečali število zaposlenih in zagotovili nova sredstva 
v proračunu (rente za nadomestno uporabo zemljišča od 
novonastalih podjetij).

Cilj Gibanja Svoboda Trbovlje je, da zagotovimo kakovostno 
bivanje, kar pomeni cenovno dostopne bivalne kapacitete in 
bližino ključnih storitvenih dejavnosti za ljudi (npr. trgovine, šole, 
vrtci, gostinski obrati).

Obuditev Gradiča, zgradbe »Partizan« Trbovlje, Doma svobode in
ostalih kulturno pomembnih objektov, s čimer bomo poskrbeli za
več turističnih obiskov, prireditev in sredstev v proračunu, ki bi jih
razporedili za podporo turizmu. 

Umestitev novih stanovanjskih kapacitet Doma za starejše 
Trbovlje v okolje, kjer bi njihovi varovanci imeli možnost dostopa 
do narave (trenutno so v urbanem okolju) – območje Kip, Nasipi 
itd.



Izgradnja ali obnova (preučitev najboljše 
možnosti) že obstoječega pokritega bazena 
s segmenti globine do 40 m in podvodnimi 
jamami/tuneli.

INDUSTRIJSKA CONA – priprava OPN in ostale
dokumentacije

Gradnja stanovanj ali hiš za mlade družine po
zgledu inštituta BTTV

Da bi olajšali in spodbujali gradnjo poslovnih objektov v
Trbovljah, bomo olajšali postopke pri sprejemanju OPN-ja. 

Glede na to da smo nekoč imeli zelo uspešen plavalni klub, 
ki je ustvaril lepo število mladih plavalnih prvakov, želimo to 
možnost ponuditi tudi novim generacijam. Hkrati želimo ustvariti 
plavalni oziroma potapljaški vadbeni center, ki bi omogočal 
profesionalno vadbo potapljanja in reševanja iz vode ter 
podvodnih jam. Slednje je smiselno tudi zato, ker naše mesto 
leži v bližini reke Save in hidroelektrarn. Tako bi postali zanimivi 
za več različnih ciljnih skupin (plavalna društva, profesionalni 
plavalci in potapljači, inštruktorji, morda tudi varilci pod vodo 
itd.), kar bi posledično povečalo število obiskov ter prineslo več 
kapitala in prepoznavnosti.

Spodbujali bomo gradnjo novih stanovanjskih enot po ugodnih 
cenah tako, da bomo poskrbeli za opredelitev občinskih zemljišč, 
ki so primerna za gradnjo ter ureditev potrebnih dovoljenj. Občani
bodo lahko kupili zemljišče ali pa že zgrajeno enoto (stanovanje 
ali hiša). Nove stanovanjske enote bi gradili s pomočjo zunanjih 
investitorjev in EU sredstev. 



Kolesarstvo:

Popularnost kolesarstva je brez dvoma v vzponu, tako v 
profesionalnem kot tudi v turistično-rekreacijskem smislu. 

Glede na to da že imamo pripravljene projekte in infrastrukturo
za kolesarske poti, je smiselno, da se objekte legalizira in začnejo
uporabljati. 

Tovrstni projekti bi bili koristni za občane, kot dodatna možnost 
za rekreacijo, hkrati pa bi bili zanimivejši za turiste (domače in 
tuje), kar bi pomenilo več zaslužka za lokalne ponudnike turističnih
storitev in na splošno velik korak v trboveljskem in širšem 
zasavskem turizmu. 

- Realizacija in legalizacija že pripravljenega projekta 
Slovenske turno-kolesarske poti (STKP), katere del so tudi 

zasavski hribi – v izmeri 130ih km, pri čemer premagamo 5000 
višinskih metrov. Vodnik za STKP je v pripravi. 

 
- Kolesarjenje po rudniku – atrakcija, ki jo lahko ponudimo brez 

enormnih stroškov in hkrati predstavimo rudarsko dediščino. 
 

- Obuditev in legalizacija projekta Downhill Javor (DH Javor). 

- Dodatni cilji: umestitev in legalizacija vsaj ene kolesarske 
poti -»trail«, ločene od planinskih poti, z vsakega okoliškega 
hriba; kolesarki »dirtpark« po vzoru motokrosa – Bukova gora 

z okolico itd. 



Občinsko zavetišče za zapuščene živali 

Najvišji dimnik v Evropi – ugotovitev stanja
in opredelitev bolj inovativne uporabnosti v
turistične in športne namene.

Gradnja oziroma vzpostavitev občinskega zavetišča za 
zapuščene živali bosta prispevala k širšemu dvigu zavesti o 
skrbi za domače živali: oblikovanje programov prostovoljstva 
in izobraževanja o skrbi za domače živali, vzpostavitev mreže 
sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in nevladnimi 
organizacijami, usposabljanja za lastnike in vodnike živali). V 
sodelovanje na projektu bi lahko spodbudili še druga društva s 
tega področja.

Vsi se zavedamo, da ima »Trbovsk raufnk« velik turistični 
potencial, ki žal ni izkoriščen v celoti. S pomočjo strokovnjakov 
bomo ocenili njegovo varnost (doseganje varnostnih standardov
z gradbenega vidika z opredelitvijo ustreznega načrtovanja, 
akcijski načrt pri vzpenjanju ter pri samih ogledih). Po 
ugotovljenem stanju bomo vpeljali nove, bolj inovativne turistične
in športne aktivnosti na dimniku ter njegovi okolici. 



1.

Volilni program

Za spodbujanje gospodarstva in
učinkovita javna podjetja

Zagovarjali bomo transparentno in ekonomično poslovanje 
javnih podjetij (predvsem Komunale Trbovlje) z vpeljavo 
pravnih varovalk proti škodljivim, političnim odločitvam. Ker se 
zavedamo »bega možganov«, bomo sistematično pristopili k 
reševanju težav zaposlovanja v naši občini. Ker je trajnostno 

Potrebna je sanacija degradiranih področij in prednostna 
usmeritev novih objektov na ta območja (pregled stanja in 
usmeritve glede nameravanih posegov v prostor). Želimo 
racionalno upravljanje z objekti in z zemljišči v občinski lasti 
(Lovski dom Gradič, KD Svoboda, poslovni prostori, pisarne). V 
luči energetske krize bomo skupaj s strokovnjaki in s podporo 
vlade iskali najboljše rešitve za znižanje stroškov ogrevanja, vode 
in komunalnih storitev. 

Želimo si sodelovanja pri vseh strateško pomembnih državnih
projektih, ki so pomembni za razvoj občine oziroma vplivajo na
življenje v njej (priključitev na AC omrežje, nadaljnja prizadevanja
za predor Trbovlje-Prebold, itd.). Vzpostavili bomo poslovne
prostore (inkubatorji), kjer bo mogoč ugoden najem prostorov 
in ponudba servisov, ki jih potrebujejo podjetja na začetku 
svoje poti (računovodstvo, pravno svetovanje …), pri čemer 
bomo pridobivali evropska sredstva. Želimo ozaveščanje in
spodbujanje mladih o podjetništvu, sploh tistih, ki so uspešni 
v naši občini. Potrebno je tudi spodbujanje že uspešnih
visokotehnoloških podjetij, hkrati pa paziti, da bo gospodarski
razvoj minimalno posegel v okolje. Zato moramo vzpostaviti
dialog za rešitev ekoloških vprašanj (primer CEROZ).



zaposlovanje in dostopna poslovna infrastruktura za razvoj 
gospodarstva nujna za dobro in močno občino, bomo stremeli 
k uveljavitvi podpornih instrumentov privabljanja domačih in 
tujih investitorjev v občino (vzpostavitev poslovnih con, ureditev 
infrastrukture, povečanje sredstev za malo gospodarstvo, 
spodbujanje mentorskih shem). Hkrati pa bomo vzpostavili 
sistem za pomoč pri pridobivanju sredstev za ureditev že 
obstoječih in hitrejšo pridobitev potrebne dokumentacije novih 
projektov pomembnih za občino in turizem (smučišča, koče, 
down-hill proge, druge kolesarske in pešpoti …).

Želimo občino, kjer bosta transparentnost ter gospodarna in
racionalna poraba javnih sredstev v ospredju. Za povečanje
sodelovanja z občani želimo vpeljati participativni proračun, kjer
bodo občani določali, kam bo šel delež proračuna. Ključno je, da
procese v občinski upravi digitaliziramo in občanom ponudimo
vse storitve na enem mestu.

Zavzemali se bomo za večjo avtonomijo in finančno vzdržnost 
krajevnih skupnosti ter vzpostavitev partnerskega odnosa med 
krajevnimi skupnostmi in občino. Ključna vprašanja bomo urejali 
po načelu sorazmernosti. Podpirali bomo medgeneracijsko 
sodelovanje.

Želimo okrepiti in podpreti dejavnosti PGD Trbovlje, hkrati pa je 
potrebna tudi revizija investicije v dejavnosti zaščite in reševanja 
ter postavitev jasnih meril za dodeljevanje sredstev, kar bo 
omogočilo izdelavo dolgoročnega načrta nabave in financiranja 
opreme in vzdrževanja ter usposabljanja.

2. Za učinkovit javni servis in občino
solidarnosti



Obnova dotrajanih vrtcev in šol ter vzpostavitev prostorskih 
pogojev za kakovostno izvajanje predšolske vzgoje je ključno 
za dobro izobrazbo otrok in mladine - predvsem podružnična 
šola A. Hohkrauta je potrebna obnove. Preverili bomo potrebe 
za izgradnjo ali obnovo šole in vrtca v središču mesta. Nujno 
je tudi prizadevanja za ohranitev vseh srednjih šol v Trbovljah, 
pri čemer bi lahko občina priskočila na pomoč s štipendijami. 
Prav tako je cilj postopno povečanje sredstev za izobraževanje 
zaposlenih in podpora delovanju preventivnih programov in 
izobraževanj za vse generacije. Nujno potrebno je tudi dodatno 
financiranje osnovnih šol (materialni stroški, dodatna pomoč v 
šolski kuhinji …).

Krepili bomo programe javnih del za področje dela z najbolj 
ranljivimi skupinami in delovanje nevladnih organizacij na 
področju psihosocialne pomoči. Dodatno bomo podprli lokalne 
skupnosti, ki bodo izvajale programe, ki so namenjeni osebam 
s posebnimi potrebami (kulturne, športne aktivnosti, aktivnosti 
socialnega vključevanja). Prav tako bomo promovirali večjo 
angažiranost lokalne skupnosti za socialno vključevanje oz. 
zaposlovanje invalidov in oseb s posebnimi potrebami v delovne 
procese (javni zavodi, socialna podjetja). Za dostojno starost 
pa je potrebna ohranitev in nadgradnja projektov za starejše 
(pomoč na domu, varovana stanovanja, prevoz starostnikov…). 
Ker se zavedamo problema s pomanjkanjem zdravnikov v občini, 
ga bomo tudi prednostno naslovili, saj potrebujejo vsi občani 
ustrezno in dostojno zdravniško podporo. Hkrati je potrebno 
zagotoviti parkirne prostore za obiskovalce in uslužbence ZD in 
SB Trbovlje, kot je že predvideno pri zagotavljanju učinkovitega 
javnega potniškega prometa, ki sledi zelenemu preboju .



3. Za infrastrukturo po meri občanov

Poleg trajnostnega turizma in gospodarstva želimo v prvem 
mandatu občino preoblikovati kot ogljično nevtralno z 
umestitvijo naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. 
V skladu s strategijo zelenega prehoda bomo na občinskih 
parkirnih mestih zagotovili polnilnice za električna vozila, prav 
tako pa bomo na vse občinske strešne površine namestili 
sončne elektrarne. Spodbujali bomo izgradnjo sončnih elektrarn 
na nenaseljenih območjih (Bukova gora, Lakonca …). Prav tako 
bomo spodbujali investicije v obnovljive vire energije s ciljem 
zagotavljanja energetske varnosti in samozadostnosti (npr. 
projekti za spodbujanje lokalnih podjetji k trajnostni in ekološki 
gradnji). 

Za zeleni preboj je ključna trajnostna mobilnost z urejenimi 
kolesarskimi potmi, javni prevozi, »park&drive« ter »park&walk« 
sistemi. Prav tako je potrebna ureditev kritičnih prometnih točk 
v občini (izgradnja pločnikov, preplastitve, javna razsvetljava). 
Želimo dokončati ureditev vse potrebne dokumentacije za 
obnovo železniške postaje Trbovlje, kjer so sredstva predvidena 
iz evropskih sredstev. Prav tako pa predlagamo gradnjo parkirne 
hiše na železniški postaji Trbovlje, ki bo spodbujala vožnjo z 
vlakom.

Želimo spodbuditi gradnjo novih stanovanjskih kapacitet v
sodelovanju z zunanjimi investitorji in s pomočjo evropskih
sredstev (neprofitna stanovanja). Prav tako je potrebno vsem
občanom in podjetjem zagotoviti vzpostavitev optičnega 
omrežja v občini, saj je le to ključno za nove oblike dela, učenja in
komunikacije v družbi.



4. Za kulturo in šport, ki združujeta

Na področju športa je potrebna promocija in dolgoročna 
strategija nekoč priznanih in tradicionalnih trboveljskih športov 
kot oblika prepoznavnosti občine Trbovlje – gimnastika, rokomet, 
balinanje, karate, plavanje. Potrebno bi bilo preučiti smiselnost 
izgradnje novega pokritega bazena ali obnove že obstoječega 
pokritega bazena, ki bi ga v določenem segmentu poglobili 
do 40 metrov, kar bi omogočilo vadbo potapljanja, izvedbo 
simulacije podvodnega reševanja iz jam itd. Zavzemali se 
bomo za nadaljnjo ureditev pešpoti in kolesarskih poti ter skrb za 
njihovo redno vzdrževanje. Pri modernizaciji športa je potrebna 
pomoč pri obnovi balinarskega poligona Partizan in lokalnih, 
malih smučišč, ki so za družine cenovno ugodnejša. 

Krepitev zavedanja in vedenja o bogati kulturni zapuščini
rudarstva v naši občini je nujnega pomena. Ker želimo 
dostopnost kulturnih dobrin za vse, si bomo prizadevali za 
uvedbo brezplačnih vstopnic za obisk Muzeja Trbovlje za
šoloobvezne otroke. Prizadevali si bomo za oblikovanje kulturnih
politik in infrastrukture, ki bodo odraz potreb mladih, ki živijo 
v naši občini v sodelovanju z Mladinskim centrom Trbovlje.
Vzpostavili bomo učinkovite platforme, ki bodo povezovale
akterje na področju kulture, umetnosti in obveščanja o dogodkih,
prireditvah, dogodkih društev itd. Zavzemali se bomo za ustrezno
skrb kulturnih spomenikov lokalnega pomena in se povezovali 
z inštitucijami, pristojnimi za skrb za kulturne spomenike
nacionalnega pomena. Spodbujali bomo organizacijo vsaj
enega dogodka oziroma festivala na nacionalni oziroma
mednarodni ravni.



5.

 Povečali bomo spodbude za razvoj trajnostnega turizma in
turističnih nastanitev – ustanovitev TIC Trbovlje. Potrebna je
ureditev vseh varnostnih omejitev za oglede trboveljskega
dimnika, prav tako pa revitalizacija degradiranega območja
nekdanjega rudnika v turistične namene. Priložnost vidimo tudi v
izgradnji »downhill« in sankaške proge (Kum). 

Na razvoj turizma bi pozitivno vplivala programska oživitev
obstoječe obnovljene infrastrukture (muzeji, DDT, rudarski rovi…),
razvoj športnega ribolova na Savi in izgradnja hipodroma Retje.
Prav tako želimo ustvariti ugodne pogoje za hotelirske verige, da
se odločijo za izgradnjo hotela v našem mestu in krepitev že
obstoječih prenočitvenih kapacitet. 

Za uspešen turizem je potrebne stalen dialog in preverjanje
potreb in povpraševanja z lokalnim prebivalstvom, turističnimi
ponudniki, zavodi ter ostalimi, ki jih zanima tematika oz. so
posredno povezani s turizmom.

Na področju kmetijstva je potrebno združevanje različnih
dejavnosti kmetov in neposredna prodaja izdelkov uporabnikom:
vzpostaviti želimo »kmetijsko zadrugo«, ki bi omogočala skupno
prodajo, ko je povpraševanje preveliko za enega lokalnega
pridelovalca. Javne zavode bomo pozvali k skupnemu naročanju
lokalne hrane. Prav tako podpiramo vzpostavitev lokalne e-
tržnice. Lokalnim kmetom bomo pomagali pri pridobivanju javnih
in evropskih sredstev. Želimo tudi spodbuditi lokalno živinorejo,
saj je povpraševanje po domačih izdelkih v porastu.

Za turistično zanimivo in trajnostno
kmetijsko občino 



6. Izzivi v vzgoji in izobraževanju ter cilji, ki
jih želimo doseči: 

 
- 1. Spodbujanje kulturne, strpne in spoštljive komunikacije; 

- 2. Zagotavljanje ustreznih finančnih sredstev za pokrivanje 
prostorskih materialnih stroškov v šolah; 

 
- 3. Skladno z Odlokom o ustanovitvi osnovne šole bomo vsako 
leto preverili, ali je potrebno sredstva za materialne stroške 
povečati (glede na podražitve, potrebe, ki se pojavljajo v 
šoli, potrebne investicije, potrebna popravila opreme...) ali 
zmanjšati – tega doslej ni bilo; 

 
- 4. Investicija v šolsko kuhinjo (posodobitev kuhinjske opreme), 
ki pripravlja obroke za vse tri trboveljske osnovne šole; 

 
- 5. Zagotavljanje sredstev za zaposlitev dodatnega kuharja 
in kuhinjskih pomočnic za pripravo kosil. Ta delovna mesta 
niso sistemizirana, ker priprava kosil spada v nadstandard. 
Zakonsko je šola dolžna zagotavljati le malico, za kar je 
sistemizirano 1DM kuharja/ 300 učencev (za pripravo in 
razdeljevanje malic). Kader, ki je zaposlen za pripravo in 
razdeljevanje kosil, je trenutno plačan iz lastnih sredstev 
osnovne šole. 

 
- 6. Ureditev igralnih površin okrog šol (vsaj preplastitev asfalta); 

- 7. Spodbujanje sodelovanja med šolami (in ne obratno); 

- 8. Ureditev najema šolskih prostorov: če imajo klubi in društva 
zagotovljn brezplačen najem prostorov v šolah, bi bilo prav, da 
občina pokriva vsaj stroške ogrevanja, elektrike, porabe tople 

vode (tuširanje), čiščenje; 
 

- 9. Spodbujanje sodelovanja med občino in javnimi zavodi ter 
sprejemanje drugačnega mnenja.


