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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 Sevnica želimo narediti prijatno za bivanje. Želimo, da se
mladi v občini ustalijo ter da starejši v njen dostojno dočakajo
starost. Zavedamo se, da gospodarski razvoj občine predstavlja
temelj za vse nadaljnje projekte. Zdrav gospodarski temelj
občine bomo gradili s programi spodbujanja majhnih in srednjih
podjetji, še posebno podporo pa bomo namenili mladih
podjetnikom. Zavedamo se, da bomo mladi v občini ostali le, če
bomo v njej videli svojo prihodnost, pri čemer osnovo pomeni
delovno mesto. Zato bomo različne delodajalce v občini
spodbujali, da zaposlijo mlad in izobražen kader. Nadalje bomo
spodbujali dejavnost turizma, ki občini prav tako prinaša dodano
vrednost, razvoj in delovna mesta. Zavedamo se neizkoriščenega
turističnega potenciala naše občine, zato želimo to dejavnost v
občini Sevnica spodbujati in predvsem promovirati. 

Ključni turistični točki sta predvsem grad Sevnica in Lisca. Tretji
steber razvoja občine predstavlja kmetijstvo. Zavedamo se
pomena te panoge v naši občini. Zato bomo to dejavnost še
naprej podpirali, spodbujali pa bomo tudi čim večji obseg
samooskrbe. Vsem trem panogam - gospodarstvu, turizmu in
kmetijstvu - bomo pomagali pri prijavi na evropske razpise Tu
vidimo vlogo občine, da omenjenih dejavnostim priskoči na
pomoč pri pridobovanju sredstev. Z vzpostavljenim trdnim
gospodarskim temeljem občine bomo lahko izvajali projekte, ki
pripomorejo k izboljšanju bivanjskih razmer v občini. Posvetili se
bomo lahko infrastrukturi, zagotavlju samooskrbe občine z
električno energijo, težili k nizkemu ogljičnemu odtisu v občini,
odpravili ovire za gibalno ovirane osebe, poskrbeli za mrežo
kolesarskih poti, uredili varno pot vsakega otroka do njegove šole
in zagotovili ustrezno vzdrževanje zelenih površin. Z opisanimi
projekti bomo vzpostavili prijazno, zeleno in trajnostno okolje z
visoko kvaliteto bivanja. To je Občina Sevnica, v kateri želimo
živeti. 



1.

Volilni program

INFRASTRUKTURA

V tesnem sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo si bomo
prizadevali za izgradnjo javne sončne elektrarne, poleg tega pa
bomo opremili občinske prostore z sončnimi celicami. Dodatno
bomo v skladu z novo zakonodajo ustanovili energetsko
skupnost občine Sevnica, prek katere bomo dosegli večjo
samozadostnost občine z električno energijo, saj bomo lahko
zagotovili zmerne in stabilne cene električne energije vsem, ki
bodo del novonastale energetske skupnosti.

Za potrebe kulturnega in društvenega delovanja v Sevnici želimo
zgraditi večnamenski dom za vse naše občane.

2. PRIJAZNA IN UČINKOVITA OBČINSKA
UPRAVA

Prvi stik občanov z lokalno samoupravo je ravno prek občinske
uprave. Zavedamo se počasnega postopanja, zato bomo z
zagotovitvijo čim večje digitalizacije poslovanja občinske uprave
dosegli bolj pregledno in hitrejše delovanje uprave. Tako bomo
za izvedbo tega projekta odprli nova delovna mesta, ki prinašajo
visoko dodano vrednost, in zagotovili hitrejšo ter bolj prijetno
izkušnjo za občane. 

Poleg tega pa učinkovit javni servis za občane pomeni tudi, da
župan in vodstvo občine z ljudmi komunicira. Zato bomo uvedli,
da bo vsakih 14 dni potekala seja, na katero bodo vabljeni vsi
občani in bodo lahko vodstvu občine povedali probleme s
katerimi se soočajo in podali predloge kako izboljšati oziroma
olajšati življenje v Sevnici.
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GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KMETIJSTVO

Menimo, da naše gospodarstvo potrebuje največjo podporo
občine, ki jo znotraj svojih pristojnosti lahko poda. Zaradi želje po
spodbujanju majhnih in srednjih podjetij bomo sestavili program
socialnih politik, ki bodo spodbudile delodajalce, da zaposlijo
mlad in izobražen kader. Uvesti želimo posebno občinsko
podporo za mlade podjetnike, ki so šele na začetku svoje
poslovne poti.

Poleg tega bomo celovito pristopili k razvoju in izkoristku našega
turističnega potenciala, predvsem s spodbudo lastnikom zidanic,
naj jih ponudijo v kratkotrajne, počitniške najeme. Redkokatera
občina se lahko pohvali s tako razgibano in prečudovito
pokrajino, ki jo krasijo majhne zidanice z vinogradi. Zato moramo
v naslednjem mandatu izdelati učinkovit model na ravni občine,
ki bo omogočil promocijo naše regije.

Pozabiti ne smemo niti na kmetijski sektor. Občina Sevnica bo v
povezavi z Ministrstvom za kmetijstvo poskrbela za pripravo
spodbud kmetovalcem. Vzpostaviti želimo tudi poseben
svetovalni servis za koriščenje evropskih sredstev, zlasti za
manjše in srednje velike kmetije.

 
DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KULTURA, ŠPORT
IN REKREACIJA

4.
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V občini Sevnica želimo zagotoviti dostopne javne storitve za vse
zainteresirane občane. Na območju Sevnice bomo odpravili vse
ovire za invalide, poskrbeli za varno prometno infrastrukturo,
zlasti omrežje kolesarskih in peš poti okoli šol ter zagotovili
ustrezno vzdrževanje zelenih površin. V luči vse hujših vremenskih
ekstremov (zlasti vročinskih valov) želimo poskrbeti, da bo čim
več zunanjih površin v naseljih ustrezno ozelenjenih z drevesi.



5. NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINA
DIALOGA

Občani morajo biti seznanjeni z vsemi pomembnimi investicijami
in projekti v občini, ta pa mora delovati popolnoma
transparentno. Sodelovanje med vsemi deležniki v občini in
spoštljiv, kulturen dialog med njimi je nujen za dobro delovanje
občinskega servisa. Za vse to se bomo aktivno zavzemali in v ta
namen organizirali priložnosti za sodelovanje občanov pri
pomembnih odločitvah.
Zato bomo organizirali t.i. zbore krajanov, kjer bi se občanom
enkrat letno lahko predstavilo, kaj se bo v občini gradilo, kateri
razpisi so na razpolago, kakšna je vizija razvoja in podobno.

Poleg infrastrukturnih pogojev dostopnosti želimo zagotoviti tudi
prijazen servis vseh občinskih zavodov (npr. Zdravstveni dom
Sevnica) z uvedbo digitalizacije procesov dela ter k uporabniku
usmerjeno izkušnjo. Želimo zagotoviti možnost elektronskega
naročanja in rednega obveščanja o poteku reševanja različnih
vlog ali prošenj prek elektronske pošte ali SMS obveščanja. 

Vsem občanom želimo ponuditi možnost obveščanja o
pomembnejših dogodkih (npr. dogodki, ki jih organizira Mladinski
center Sevnica, Grad Sevnica, prostovoljna društva itn.) prek
rednih občinskih tedenskih email napovednikov in SMS
obveščanja. 



Projekt 1

Ključni razvojni projekti

SVZPOSTAVITEV PROJEKTNE PISARNE ZA PRIDOBIVANJE
EVROPSKIH SREDSTEV IN ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA
OBČINSKI RAZVOJ

Z vzpostavitvijo pisarne želimo povečati učinkovitost delovanja
občinske uprave in njenih organov za kakovosten razvoj in
upravljanje novih projektov, ki povezujejo lokalno skupnost z
evropskimi perspektivami in usmeritvami.

Projekt 2

SPODBUJANJE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

Skozi različne javno-zasebne projekte bomo zagotavljali razvoj
ugodne poslovne klime in pogojev za napredek občine ter
njene infrastrukturne trajnosti. Pri razvoju bomo upoštevali
načela učinkovite rabe električne energije in nizkega ogljično-
okoljskega odtisa.

Projekt 3

MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE ZA ZAGOTAVLJANJE
NAPREDKA IN SKUPNE RASTI

Z vključevanjem posameznikov iz različnih starostnih struktur v
procese odločanja na ravni občinskega razvoja bomo
zagotavljali napredek in rast. Skozi prenovo odborov, komisij in
gibanj bomo dosegli aktivno vključevanje civilnih in interesnih
skupin v procese odločanja in vplivanja na sprejemanje
odločitev. 



Projekt 4

RAZVOJ TURIZMA IN ŠPORTA

Okrepiti želimo turizem s povezovanjem turističnih kmetij,
zidanic in privatnih namestitev preko skupnih turističnih
paketov ter promocijskih akcij. S tem želimo doseči večjo
prepoznavnost dveh ključnih turističnih točk v občini, in sicer
gradu Sevnica ter turistične točke Lisce.

Projekt 5

OPOLNOMOČENJA KMETIJSTVA

Spodbujanje kmetijstva z dobavo lokalne hrane in
proizvodov v javne institucije in domove. Hkrati se
bomo zavzemali za učinkovito pomoč in svetovanje pri razvoju
kmetijskih produktov in storitev. Cilj je okrepiti obratovalni čas
Kmečke tržnice na več kot 3 dni v tednu ter postopna uvedba
kmečke tržniice še po ostalih krajih znotraj občine.


