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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

Občina Brda je v preteklih letih naredila opazne korake v pravo 
smer. V Gibanju Svoboda menimo, da je trenutni razvoj potrebno 
okrepiti ter poskrbeti za še boljše in učinkovitejše delo naše občine. 
Zavedamo se, da je v občinske projekte potrebno vključiti čim 
več občanov, saj le tako lahko pripravimo kvalitetne projekte. 
Verjamemo, da konstruktivna kritika vodi do boljših projektov ter večje 
transparentnost, zato želimo v našem občinskem glasilu ponuditi 
prostor za vso zainteresirano javnost. Poleg cestne infrastrukture 
menimo, da naši občani potrebujejo tudi ustrezno urejene kolesarske 
ter sprehajalne poti, zato bomo zagovarjali postavitev novih 
rekreacijskih površin na območju občine Brda. Poskrbeli bomo za 
dobro vodenje projektov. Obnove cestišč bomo izvajali nemoteno 
tekom celotnega mandata. 

Občino Brda želimo ob močni podpori Vlade Republike Slovenije 
spraviti v korak s časom in se razviti v občino, kjer vladajo medsebojno 
spoštovanje, odprta komunikacija in strpnost. Vrednote, ki jih 
zagovarjamo, so povezovanje, kakovostno sobivanje domačinov in 
turistov, medgeneracijska solidarnost in odgovoren odnos do okolja. 

Glede na to, da je turizem naša močna gospodarska panoga, se 
bomo osredotočili, kako razviti trajnostni, zeleni in luksuzni turizem. 
Sprejetje strategije za razvoj turizma za vsaj naslednjih deset let je 
izrednega pomena, da zagotovimo sredstva za razvoj naše občine, 
nova delovna mesta in navsezadnje domačinom prijazno bivanjsko 
okolje. Poleg tega bomo domačinom zagotovili, da so neposredni stiki 
z občino čim bolj prijetni. Tako imamo v načrtu vzpostavitev dneva 
odprtih vrat pri županu in participativnega proračuna. Za učinkovito 
delo občinske uprave bomo pričeli z digitalizacijo procesov in 
celovitega prostorskega urejanja.

Prav tako bomo poskrbeli za ureditev čistilnih naprav in poiskali 
primerne rešitve za sušna obdobja. Ker se zavedamo potrebnosti 



brezogljične družbe, bomo na občinske stavbe namestili sončne elektrarne, 
prav tako pa bomo iskali druge načine za proizvodnjo energije iz obnovljivih 
virov. Krepili bomo tudi sodelovanje med lokalnimi proizvajalci sadja in 
zelenjave, ki jih želimo vključiti v projekt vzpostavitve odkupa domačega 
sadja in zelenjave. 



Volilni program

PARTICIPATIVNA IN DEMOKRATIČNA 
DRUŽBA, KI TEMELJI NA 
MEDGENERACIJSKEM SODELOVANJU

V sodelovanju z občani bomo začrtali novo strategijo razvoja 
občine Brda, saj želimo področja urejati s širokim konsenzom. 
Ključna pri reševanju skupnih izzivov občine bo vzpostavitev 
participativnega proračuna, kjer se bo delež proračunskih 
sredstev občine razporedil po neposrednih željah občanov. 
Pomembno pri tem se nam zdi povezovanje občanov, še 
posebej na medgeneracijskem področju. Ker spoštujemo 
starejše, želimo vzpostaviti dialog z njimi in vzpostaviti univerzo 
za tretje življenjsko obdobje. Na drugi strani želimo zagotoviti 
dodatno financiranje osnovne šole za boljše učne pogoje in 
priložnosti za otroke.

TURISTIČNO ATRAKTIVNA IN GOSPODARSKO 
RAZVIJAJOČA SE OBČINA

Turizem je ena glavnih panog naše občine, zato moramo 
zagotoviti jasno strategijo razvoja za naslednje desetletje. V 
strategiji bomo zarisali pot trajnostnega in zelenega turizma, 
ki bo po meri občanov ter hkrati omogočal odprtje novih 
delovnih mest. Naša strategija pri ureditvi Brd se močno opira 
na geografsko lego in obstoječo infrastrukturo. Strateško je 
smiselno, da kot občina vlagamo v promocijo za prepoznavnost 
občine doma in po svetu kot ekološke in zelene občine. Za 
razvoj turizma je potrebno urediti tudi kolesarske poti in športno 
infrastrukturo. V luči gospodarskega razvoja je smiselno umestiti 
obrtno cono, subvencionirati najemnine poslovnih prostorov 
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v začetnih letih poslovanja ter spodbujati odkup in prodajo 
domačega sadja in zelenjave lokalnih proizvajalcev. V tesnem 
sodelovanju s ključnimi ministrstvi bomo pripravili strategijo, 
kako oživeti in pozicionirati turistične dejavnosti ter utrditi ime 
BZ Brda kot simbol zelenega in trajnostnega turizma. V prvem 
mandatu želimo umestiti in pričeti z gradnjo nove večnamenske 
kulturno-športne dvorane s pripadajočim parkirišče. 

ZAGOTOVITEV PITNE IN ČISTE VODE 

Zaradi podnebnih sprememb in spreminjajočih se vremenskih 
razmer se je potrebno pripraviti na odpornost občine ob 
vremenskih krizah. Ena takih je suša, ki smo ji bili priča letos, kjer 
smo videli, kako pomembno je urejanje področja pitne vode. 
Poleg pridobivanja in shranjevanja pitne vode moramo čistiti 
odpadno vodo. Zato bomo uredili problem fekalnih odplak 
v občini Brda s postavitvijo mikro čistilnih naprav. Poskrbeli 
bomo tudi za zmanjšanje porabe vode v občinskih prostorih in 
ustanovah. 

 ZELENI IN TRAJNOSTNI PREBOJ OBČINE

Poleg trajnostnega turizma in gospodarstva želimo v prvem 
mandatu občino pozicionirati 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 občinske strešne površine namestili sončne elektrarne. 
Spodbujali bomo investicije v obnovljive vire energije s ciljem 
zagotavljanja energetske varnosti in samozadostnosti (npr. 
projekti za spodbujanje lokalnih podjetij k trajnostni in ekološki 
gradnji). Za zeleno občino potrebujemo tudi dobro ureditev in 
nadzor ekoloških otokov ter ozaveščanje občanov pri ločevanju 
odpadkov. 
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ZA UČINKOVIT JAVNI SERVIS, KI TEMELJI NA 
DEMOKRACIJI

Živeti želimo v občini, ki temelji na demokraciji in participativnosti 
njenih občanov. Zato bomo enkrat mesečno izvajali sestanke 
z vaškimi skupnostmi, kjer bomo skupaj reševali tekočo 
problematiko in umeščali manjše infrastrukturne projekte. Prav 
tako bomo enkrat tedensko izvajali dan odprtih vrat pri županu, 
ki bo občanom omogočil neposredno komunikacijo z upravo in 
možnost predlaganja projektov. K izboljšanju javnega servisa 
bo pripomogla digitalizacija delovanja občinske uprave, ki bo 
dejavnosti približala občanom. Cilj je tudi ureditev občinske 
infrastrukture na celotnem območju občine. Načrti se bodo 
delali celovito, in ne parcialno po vaških skupnostih. Za učinkovit 
servis je ključno, da pospešimo urejanje občinske infrastrukture. 
Občanom in turistom želimo ponuditi javni servis prevozov po 
občini, s tem bomo zagotovili pretočnost turistov in njihovo 
večdnevno bivanje v naših krajih.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Dostopna občina in participativni proračun

Ker želimo občino, ki temelji na demokraciji in vključevanju njenih 
občanov, bomo enkrat mesečno izvajali sestanke z vaškimi 
skupnostmi, kjer bomo skupaj reševali tekočo problematiko in 
umeščali manjše infrastrukturne projekte. Prav tako bomo enkrat 
tedensko izvajali dan odprtih vrat pri županu, ki bo občanom 
omogočil neposredno komunikacijo z občinsko upravo in 
možnost predlaganja projektov.  Ključna pri reševanju skupnih 
izzivov občine pa bo vzpostavitev participativnega proračuna, 
kjer se bo del proračunskih sredstev občine razporedil po 
neposrednih željah občanov. 

Projekt 2

Vlaganje v turistično dejavnost in izboljšanje gospodarskega 
sodelovanja

Turizem je ena glavnih panog naše občine, zato moramo 
zagotoviti jasno strategijo razvoja za naslednje desetletje. V 
strategiji bomo zarisali pot trajnostnega in zelenega turizma, ki 
bo po meri občanov ter hkrati omogočal odprtje novih delovnih 
mest. Strateško je smiselno, da kot občina vlagamo v promocijo 
za prepoznavnost občine doma in po svetu kot ekološke 
in zelene občine. Za razvoj turizma je potrebno urediti tudi 
kolesarske poti in športno infrastrukturo.
V luči gospodarskega razvoja je smiselno umestiti obrtno cono 
in spodbujati odkup in prodajo domačega sadja in zelenjave 
lokalnih proizvajalcev. 



Projekt 3

Ukrepi za čisto pitno vodo in čistilna naprava

S postavitvijo mikro čistilnih naprav bomo v občini Brda 
uredili problem fekalnih odplak. Prav tako bomo z ukrepi za 
zagotavljanje in shranjevanje pitne vode poskrbeli, da bo občina 
pripravljena na spreminjajoče se podnebje in sušna obdobja, ki 
postajajo naša realnost. 

Projekt 4

Zeleni prehod občine in energetska neodvisnost 

Glede na tesno sodelovanje s trenutno Vlado RS in njenimi 
ministrstvi bomo zagotovili optimizacijo zelenega prehoda 
občine. V skladu s strategijo zelenega prehoda bomo na 
občinskih parkirnih mestih zagotovili polnilnice za električna 
vozila, prav tako bomo na občinske strešne površine namestili 
sončne elektrarne. V prvem mandatu bomo pripravili občino na 
zeleni prehod v naslednjih letih, zato je ključno, da v prostorski 
načrt umestimo naprave za proizvodnjo energije iz obnovljivih 
virov.

Projekt 5

Ureditev prevoza starejših občanov in občank za potrebe 
obiska zdravnika

Ker si želimo pravične in solidarne družbe, ki temelji na 
medgeneracijskem sodelovanju, bomo vzpostavili sistem 
prevozov za starejše občane in občanke, ki morajo na preglede k 
zdravniku in jim prevoz olajša dostop do nujnih storitev.


