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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

Občino Brežice 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. Z ustrezno infrastrukturo in programom 
moramo poskrbeti, da bodo v občini svoje mesto našli predvsem 
delodajalci, katerih poslovni model temelji na načelih trajnostnega razvoja 
ter okolju in zaposlenim prijaznega delovanja. V sozvočju s skrbjo za okolje 
bomo spodbujali in modernizirali kmetijsko pridelavo, ki je še posebej 
pomembna za razvoj podeželskih krajev. Ustvariti želimo stimulativno okolje 
za življenje mladih in njihovih družin, tako na področju zaposlovanja kot tudi 
reševanja stanovanjske problematike. 

Med meščani Brežic bomo dosledno spodbujali ponovno uporabo 
ter zmanjševanje količin in recikliranje odpadkov. Z učinkovitejšim 
upravljanjem s prostorom s poudarkom na sodobnih urbanističnih 
praksah bomo kraj naredili privlačen za delo in življenje. Obenem bomo 
zagotovili časovno, kadrovsko ter finančno manj obremenjujoče postopke 
pri sprejemanju prostorskih aktov. S participativnim proračunom bomo 
občanom omogočali soustvarjanje projektov, ki so zanje pomembni in ki 
prinašajo v lokalna okolja boljše pogoje za njihovo bivanje.
Za kvalitetnejše življenje v našem mestu bomo uredili vstopne točke v 
občino Brežice, zagotovili dostop do javnega vodovoda za vse občane 
ter uredili otroška igrišča in skrbeli za njihovo stalno vzdrževanje ter 
posodabljanje. Poskrbeli bomo za to, da bo občina postala občina brez 
“belih lis”, kar pomeni, da bodo vsi njeni občani imeli stabilen dostop do 
internetne povezave. 

Prisluhnili bomo vsem oblikam civilnih iniciativ v občini. Pristopili bomo 
k ureditvi dodatnih parkirišč za blokovska naselja. Za oživitev starega 
mestnega jedra bomo lastnikom gostinskih lokalov s turističnim 
programom in vsebino omogočili ugoden najem prostora za teraso. Z 
modernimi tehnološkimi in digitalnimi promocijskimi pristopi bomo zvišali 
prepoznavnost vrhunskih turističnih produktov in s tem privabili v občino 
Brežice več zahtevnejših gostov.
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Volilni program

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI
ZELENEGA PREBOJA

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. Pri dograditvi 
infrastrukture moramo urediti daljinsko ogrevanje, skupnostno 
ureditev sončnih elektrarn in pomoč pri vgradnji geotermalnih 
toplotnih črpalk.

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 podjetji k trajnostni in 
ekološki gradnji). 

Na področju kmetijstva bomo podpirali organiziranje 
pridelovalcev in predelovalcev v zadruge, odkup pridelkov in 
izdelkov v javnih zavodih, turizmu in gostinstvu ter organiziranje 
verig po načelu od njive do mize.



2.

2. ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO OBČINO

ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO
DIALOGA

Za transparentno poslovanje in občino brez papirnega 
oglaševanja 

Nova ureditev oglaševanja v Občini Brežice bo poskrbela za 
nov, okolju prijazen, ekološki način oglaševanja na digitalnih 
tablah, ki bodo kot edina dovoljena oblika oglaševanja delovale 
po principu zakupa oglaševanega prostora in vsebine. Poleg 

Za participativno in demokratično družbo, ki temelji na 
medgeneracijskem sodelovanju

Sledili bomo načelu popolne transparentnosti porabe občinskih 
proračunskih sredstev ter participativnega proračuna. Še 
posebej pomembno je, da se v vodenje razvojnih, infrastrukturnih 
ali programskih projektov od samega začetka ustrezno vključuje 
strokovno javnost in civilno družbo. Razvoj in investicije morajo 
služiti najširšim družbenim interesom skupnosti, tako okoljskim, 
gospodarskim kot tudi socialnim.

Razvoj vsakega kraja je povezan z viri, ki so na razpolago,
naravnimi in infrastrukturnimi danostmi, predvsem pa s 
sposobnostjo ljudi, ki upravljajo občino, da sledijo razvojni viziji, 
ki presega mandat župana in aktualnega občinskega sveta. 
Zato je ključnega pomena, da se ob omejenih virih in razvojnih 
priložnostih vse projekte v skupnosti upravlja in načrtuje na 
podlagi dolgoročne strategije razvoja lokalne skupnosti.

Poskrbeli bomo za zagotavljanje finančno dostopnih bivalnih 
prostorov aktivnemu prebivalstvu, mladim družinam ter 
starejšim, z vzpostavitvijo novih oblik bivalnih skupnosti na
območju občine.



vsakodnevnega oglaševanja vsebin (dogodki, prodajne vsebine) 
se bodo na njih objavljala tudi vsa politična oglaševanja, 
občanom pa bo 24 ur na dan omogočen transparenten dostop 
do informacij o porabi proračunskih sredstev Občine Brežice. 
Občina Brežice bo prav tako obdržala sistem participativnega 
proračuna ter s tem stremela k neposredni demokraciji. 
Poskrbeli bomo za pregled stanja in organizacijskih struktur 
vseh javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice, 
ter zagotovili transparentnost njihovega poslovanja. Spodbujali 
bomo imenovanje tistih ljudi v javne zavode, ki imajo znanja in 
ideje, prav tako pa bomo spodbujali mlade k sodelovanju pri 
upravljanju občine. 
čju občine.

Infrastruktura po meri občanov

Poskrbeli bomo za ureditev infrastrukture v Industrijski coni 
Slovenska vas, kjer bomo vzpostavili podjetniški inkubator po 
modelu dobrih praks. Zavzemali se bomo za funkcionalno, 
enotno in moderno ureditev prometne infrastrukture in njenih 
povezav po celotni občini s poudarkom na enakomernem 
urejanju po vseh krajevnih skupnostih občine. Vlagali bomo 
v razširitev kolesarskih poti, prav tako pa bomo v sodelovanju 
s pristojnimi ministrstvi poskrbeli za razširitev ponudbe 
medkrajevnega in občinskega potniškega prometa. 

V okviru občine bomo za razvoj butičnih kvalitetnih namestitev 
ter ostale turistične infrastrukture na podeželju in v starem 
mestnem jedru Brežic ustanovili posebno službo za spremljanje 
državnih in EU razpisov, ki bo pomagala tako občini kot tudi 
lokalnim podjetjem. 

Občina in Brežice je mesto z močnim športnim potencialom in 
močnim kulturnim pečatom, zato bomo vlagali v infrastrukturo in 
projekte, ki bodo spodbujali in omogočali razvoj na teh področjih. 

3. ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO



Preučili bomo možnost nakupa in obnove starih objektov na
območju celotne občine in jim dodali novo namembnsot za
skupno dobro. 

Za učinkovit javni servis, ki temelji na demokraciji

Želimo si, da so zaposleni na občini in predstavniki občine 
vedno na voljo občanom in občankam, da prisluhnejo njihovim 
potrebam in sledijo skupni dobrobiti vseh na območju občine. 
Prvi stik občanov z lokalno samoupravo je ravno preko občinske 
uprave. Zavedamo se počasnega postopanja, zato bomo z 
zagotovitvijo čim večje digitalizacije poslovanja občinske uprave 
dosegli bolj pregledno in hitrejše delovanje uprave. Prav tako 
bomo spodbujali učinkovito, strokovno in raznovrstno dejavnost 
javnih zavodov na področju kulture, muzejskih dejavnosti, 
glasbene šole, knjižnice itd. 

4. ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN
VSE DELEŽNIKE



Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Ključni razvojni projekti

Ustvarjanje pogojev za bivanje

Zavzemali se bomo za zagotavljanje finančno dostopnih 
bivalnih prostorov za aktivno prebivalstvo, mlade družine in 
starejše, za kar bomo vzpostavili nove oblike bivalnih skupnosti. 
Potrebno je povečati število javnih stanovanj v novih soseskah 
ter odkupiti in obnoviti stare primerne objekte. 

Ureditev infrastrukture v industrijski coni Slovenska vas 

V industrijski coni Slovenska vas bomo vzpostavili podjetniški
inkubator po modelu dobrih praks drugih mest. Omogočili 
bomo brezplačni oz. ugodnejši najem prostorov ter svetovanje
in računovodske storitve za mlada start-up podjetja na začetku
svoje poti.

Zeleni prehod občine in energetska neodvisnost

Da bi zagotovili energetsko varnost in samozadostnost, bomo
investirali v obnovljive vire energije. Mesto in celotna občina
Brežice se je v pretežni meri usmerila v energetski model, 
odvisen od zemeljskega plina, zato bomo občanom in podjetjem
zagotovili dodatno podporo pri prehodu na nove, zelene 
vire energije, v obliki dograditve infrastrukture daljinskega
ogrevanja, skupnostnih ureditev sončnih elektrarn in pomoči pri
vgradnji geotermalnih toplotnih črpalk, t. j. možnosti uporabe
geotermalne vode. 



Projekt 4

Projekt 5

Spodbujanje športa in kulture

Občina in samo mesto Brežice imata močan športni in kulturni
potencial. Vlagali bomo v razvoj športa in kulturnih dejavnosti,
tako na prostočasni kot tudi profesionalni ravni.

Vlaganje v trajnostni turizem

V občini si želimo razvoja butičnih kvalitetnih namestitev in 
nadgradnje turistične infrastrukture tako na podeželju kot tudi 
v starem mestnem jedru Brežic. Z modernimi tehnološkimi in 
digitalnimi promocijskimi pristopi bomo zvišali prepoznavnost 
vrhunskih in trajnostnih turističnih produktov in s tem privabili v 
občino Brežice več zahtevnejših gostov.


