Program za lokalne volitve 2018

GOSPODARSTVO
Skupnost blaginje lahko izhaja le iz poštenega dela in pravičnega plačila za opravljeno storitev, zato
je pomembno, da infrastrukturno in programsko poskrbimo, da bodo v naši občini svoje mesto našli
predvsem delodajalci, katerih poslovni model temelji na načelih trajnostnega razvoja in okolju ter
zaposlenim prijaznega delovanja.
Vendar ni cilj in naloga skrbeti le za rast industrijske proizvodnje. V sozvočju s skrbjo za okolje želimo
spodbuditi in modernizirati tudi kmetijsko proizvodnjo, ki je še posebej pomembna za razvoj
podeželskih občin.
Na področju gospodarstva načrtujemo naslednje ukrepe:
•

Spodbujali bomo podjetništvo, investicije in okoljsko naravnana podjetja s sofinanciranjem
razvoja in promocije inovacij

•

Subvencionirali bomo podjetja, ki bi želela preselila svoje sedeže v občino Brežice ter
zaposlovala občane občine

•

Uredili bomo industrijsko cono Slovenska vas

•

Sofinancirali bomo najemnino za trenutno zapuščene gospodarske objekte

•

Vzpostavili bomo podjetniški inkubator in mladim podjetnikom omogočili brezplačen najem
prostorov na začetku poslovne poti

•

Sprejeli bomo ukrepe, ki bodo pospešili rast povprečnih plač

•

Subvencije za podjetja, ki izplačujejo plače nad slovenskim povprečjem

•

Spodbujali bomo odkup lokalno pridelane hrane s strani javnih zavodov

•

Sofinancirali bomo investicije v kmetijstvo

OKOLJE IN PROSTOR
Skupnostna, komunalna infrastruktura, dostop prebivalcev do temeljnih dobrin sodobnega življenja
(voda, ogrevanje, transport in logistika) so temeljne naloge, ki jih opravlja lokalna samouprava. V

naši občini še vedno ni povsod urejenega dostopa do pitne vode, urejene kanalizacije in možnosti
priklopa na obstoječe sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja.
Prostor je javno dobro, je vrednota, je enkratnost narave, ki nam je vsem dana v skupno rabo, da ga
varujemo in da z njim upravljamo kot dobri gospodarji na način, da bodo naši otroci lahko gradili na
naših dosežkih, ne da bi bili primorani najprej popravljati naše napake.
Socialni demokrati želimo starim industrijskim objektom, bivšim vojaškim kasarnam, skladiščem in
ostalim opuščenim objektom, namesto, da bi brezglavo postavljali nove, dati nov namen in vsebino.
Izkoristiti želimo že umeščene objekte in v njihovi infrastrukturi prepoznati potencial trajnostne rabe
prostora. Bivša vojašnica lahko postane sodoben dom za varstvo odraslih, stara elektrarna
laboratorij novih inovatorjev, staro skladišče pa novo kulturno-družabno stičišče mesta. Potrebna je
le vizija in volja.
Na področju varstva okolja in razvoja prostora načrtujemo naslednje ukrepe:
•

Pristopili bomo k podpisu Zero Waste zaveze in sprejeli ukrepe s katerimi bo občina Brežice
v naslednjih letih in desetletjih postala Zero Waste občina

•

Povečali bomo delež ločenega zbiranja odpadkov

•

Zmanjšali bomo količino mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca

•

Zamenjali bomo nefunkcionalne ekološke otoke s premajhnimi odprtinami ter poskrbeli za
povečan odvoz ločenih odpadkov

•

Občina Brežice bo postala prva slovenska občina brez plastičnih vrečk

•

Uredili bomo vstopne točke v občino Brežice, da bodo v ponos vsem občanom

•

Uredili bomo otroška igrišča, obnovili dotrajana igrala in klopi, dodali nova igrala ter
poskrbeli za redno praznjenje košev

•

Poskusno bomo postavili zabojnike za železo, aluminij in papir ter zbrana sredstva od prodaje
surovin participativno porabili v krajevnih skupnosti

•

Naročili bomo izdelavo študije o možnosti ogrevanja s toplo vodo na lokacijah toplovodnih
vrtin

•

Zagotovili bomo priključitev na javni vodov za vse občane

•

Nadgradili bomo Čateško kanalizacijo ter na njo priključili okoliške vasi Dvorce, Cerina, Žejno.
Kanalizacijski sistem se zaradi ugodne lege lahko izvede z gravitacijsko kanalizacijo s čimer se
znižajo stroški projekta.

•

Pospešili bomo sprejemanje prostorskih načrtov, ki bodo omogočili gradnjo novih hiš na
neposeljenih območjih ob obstoječih vaseh

•

Občina Brežice bo postala občina brez belih lis, kar pomeni, da bodo vsi njeni občani imeli
stabilen dostop do internetne povezave

•

Izdelali bomo okoljski progam sanacije opuščenega rudnika Globoko

•

Razvijali bomo mrežo javnega prevoza s poudarkom na zmanjšanju izpustov

•

Objekte, ki so trenutno brez vsebine bomo oživili in jih tako zavarovati pred propadanjem
(npr. Dom upokojencev, Dijaški dom, grad Pišece)

•

Uredili bomo stari del pokopališča v Pišecah

•

Pričeli bomo s postopki za ureditev oz. legalizacijo naselja Koreja (Obrežje)

•

Na vinorodnem območju Piroškega vrha bomo uredili nedokončane poti in vodovod

PROMETNA INFRASTRUKTURA
Razvoj transportne infrastrukture je ena temeljnih nalog, ki jih opravlja lokalna samouprava. Kljub
močni usmerjenosti sedanjega vodstva občine v razvoj prometne infrastrukture, v naši občini še
zmeraj obstaja nekaj nujnih investicij, ki jih je potrebno izvesti z namenom povečanja varnosti in
učinkovitosti prevoza.
Na področju prometne infrastrukture načrtujemo naslednje ukrepe:
•

S pločniki, večnamenskimi potmi in javno razsvetljavo bomo uredili kraje gostejše poselitve
na podeželju (npr. Cerklje ob Krki - Dolenja Pirošica, Črešnjice - Zasap - Hrastje, vasi na lokalni
cesti Čatež - Obrežje, OŠ Globoko proti Pišecam, Globoko - Laniše, Bojsno, Mali vrh, ipd.)

•

Uredili bomo nevarno križišče iz smeri dirkališča Gaj

•

Postavili bomo manjkajoče avtobusne postaje na lokacijah, kjer imamo dnevne avtobusne
linije (npr. Črešnjice, ipd.), obnovili in zamenjali dotrajane postaje ter zagotovili enoten izgled
avtobusnih postaj po vsej občini

•

Vzpostavitev maloobemejnega prehoda za prebivalce v okolici MP Obrežje

•

Zgradili bomo nadvoz nad Cesto svobode pri trgovini Lidl, ter tako rešili problem prometno
močno obremenjenega in nevarnega prehoda za pešce

•

Zgradili bomo rondo na križišču Pleteršnikov in Maistrove ulice

POSLOVANJE OBČINE
Razvoj vsakega kraja je povezan z razpoložljivimi viri, naravnimi in infrastrukturnimi danostmi,
predvsem pa s sposobnostjo ljudi, ki upravljajo občino. Zato je ključnega pomena, da se ob omejenih
virih in priložnostih za razvoj, vse projekte v skupnosti upravlja in načrtuje na podlagi dolgoročne
strategije razvoja lokalne skupnosti.
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 namreč
niso namenjeni posameznikom, ampak morajo služiti najširšim družbenim interesom skupnosti,
okoljskim, gospodarskim ter tudi socialnim.
Na področju poslovanja Občinske uprave načrtujemo naslednje ukrepe:
•

Vpeljali bomo participativni proračun ter strmeli k neposredni demokraciji

•

Digitalizirali bomo poslovanje Občine

•

Elektronska oddaja vlog ter prijav na javne razpise

•

Občina Brežice bo postal zgled efektivne transparentnosti - vsak občan bo imel preko spletne
strani možnost videti kako in za kakšne namene se porabljajo sredstva občinskega proračuna

•

Poskrbeli bomo, da bodo vse javne službe fizično dostopne za starejše in invalide

ŠPORT IN KULTURA
Socialni demokrati verjamemo, da si vsak zasluži priložnost in možnost, da razvije svoje potenciale,
da si sam začrta svojo pot. Na tej poti predstavlja pomemben doprinos pri posameznikovem razvoju
skupnost. Skupnost mora posamezniku stati ob strani, ko se razvija, ko zmaguje ter tudi, kadar ne
zmore in je na dnu.
Vsem otrokom, mladostnikom in odraslim moramo omogočiti lepo in aktivno življenje s pospešeno
izgradnjo sodobne rekreativne športne in kulturne infrastrukture, ne le v centrih, ampak tudi v
najbolj oddaljenih vaseh in mestnih središčih.
Na področju športa in kulture načrtujemo naslednje ukrepe:
•

Preuredili bomo Zavod za šport tako, da bo ta poleg skrbi za javno športno infrastrukturo
prevzel tudi koordinacijo črpanja evropskih sredstev na športnem področju

•

Preoblikovali bomo financiranja programov športa tako, da bo to usklajeno s trenutno
zakonodajo ter na podlagi primerov dobrih praks ostalih občin

•

Skrbeli bomo za nemoteno financiranje ljubiteljskih kulturnih programov ter kulturnih
prireditev po občini

•

Zgradili bomo skate park in kolesarsko pump-track progo ter zraven zgradili funkcionalen
zunanji fitnes

•

Postavili bomo zunanje fitnes naprave na območjih gostejše poselitve na podeželju

•

Postavili bomo knjigobežnico v parku pri občinski stavbi

•

Sodelovali bomo pri ureditvi športnih površin na akumulacijskem jezer pri HE Brežice ter
pomagali vzpostaviti aktivne peš poti ter kolesarske povezave s sosednjimi občinami

•

Uredili bomo večnamensko pot “Gabernica” od izvira do izliva, ki jo bomo opremili s sončno
osvetlitvijo in dodatno športno opremo

TURIZEM
Turizem že dolgo ni več zgolj počitniška dejavnost, temveč je umetnost privabljanja, nastanitve,
animacije in skrbi za gosta, naj gre za družino ali podjetniško ekipo, domače ali tuje goste. Turizem
postaja vstopna točka, dejavnost, ki z raznovrstnostjo kulinarike, kulturnih, festivalskih, muzejskih
in prostočasnih aktivnosti kraja omogoča povezovanje ljudi, izkušenj in idej. Zato je turistični razvoj
kraja predvsem priložnost za odkrivanje doslej neznanih priložnosti tudi na področjih, ki navidezno
niso povezana s turizmom.
Združevanje turistične ponudbe in enotna promocija pod znamko kraja je prvi korak k razvoju
sodobne turistične infrastrukture, ki jo je v kraj potrebno umeščati skladno z načeli trajnostnega
razvoja in s skrbjo za ohranjanje okolja ter kulturne in prostorske dediščine.
Na področju turizma načrtujemo naslednje ukrepe:
•

Spodbujali bomo športni turizem s povezovanjem javnih zavodov (ZPTM in ZŠB)

•

Vzpostavili bomo projektne delovne skupine, sestavljene iz turistični ponudnikov, delavcev
ter predstavnikov Občine, ki bodo neposredno predlagala namene za katere se porablja
turistična taksa

•

Turistična taksa se mora efektivno uporabljati za namen turizma

•

Vzpostavili bomo močno in prepoznavno brežiško blagovno znamko s pomočjo katere bomo
povezovali lokalne ponudnike in jim omogočili skupen nastop na trgu

•

Izvedli bomo božični sejem v mestnem jedru z zimskim drsališčem

PREDŠOLSKA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
Veščine in znanje tvorijo kompetence, ki nam omogočajo boljše, kvalitetnejše in varnejše življenje
po željah, ki si jih določamo sami. Samo družba, kjer je izgradnja veščin, pridobivanje znanja in
izgradnja kompetenc omogočena vsem in v vseh življenjskih obdobjih, je družba, ki lahko resnično
raste, ustvarja dodano vrednost, se razvija, postaja boljša in nenehno dviguje kvaliteto življenja.
Znanje je vrednota, ki mora biti dostopna vsem, zato si bomo še posebej prizadevali za krepitev
vloge in prisotnost knjižnic v življenju in delu skupnosti. Raznolikost gradiv in uporaba sodobnih
tehnologij lahko prav vsako krajevno ali vaško skupnost spremenita v prostor znanja, inovacij in
priložnosti.
Na področju vzgoje in izobraževanja načrtujemo naslednje ukrepe:
•

Izvedli bomo vikend delavnice namenjene mladim (otrokom in mladostnikom), kjer se bodo
spoznavali s primeri dobrih praks iz gospodarstva, ter se skozi igro učili prvin podjetništva

•

Vključevali bomo gospodarstvo in podjetništvo v osnovni šolah - organizirali bomo obiske
uspešnih gospodarstvenikov in podjetnikov v učne ure na šolah

•

Obnovili bomo dotrajane osnovne šole in vrtce (Artiče, Globoko in Dobova)

•

Zagovarjali bomo zmanjšanje cene vrtca

•

Za potrebe Vrtca Mavrica Brežice bomo uredili manjše otroško igrišče na dislocirani enoti v
Ekonomski in trgovski šoli

ZDRAVSTVO:
Zdravje je pogosto na prvem mestu šele takrat, ko potrebujemo pomoč. V sodobnih in razvitih
družbah, ki enakopravnost svojih državljanov postavljajo na prvo mesto, je tako ključno, da je
kvalitetna zdravstvena oskrba, še posebej pa nujna medicinska pomoč, vselej dostopna vsem, ne
glede na to, v katerem kraju živijo.
Na področju zdravstva načrtujemo naslednje ukrepe:
•

Izboljšali bomo dostopnost do zdravstvenih storitev v osnovnem zdravstvenem varstvu
(patronažna služba, povečanje števila zdravnikov v osnovnem zdravstvu)

•

Sofinancirali bomo programe rekreativne vadbe za upokojenska in invalidska društva

•

Nadaljevali bomo z jutranjo brezplačno vadbo v prostorih Zavoda za šport Brežice ter pričeli
s programi brezplačne vadbe na podeželju

•

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Brežice in Splošno Bolnišnico Brežice bomo izvedli
preventivne akcije za preprečevanje razvoja pogostih boleznih

•

Izvajali bomo programe za dnevno varstvo starejših na domu skozi medobčinsko
povezovanje z namenom organizacije terenskih služb namenjene starejšim

•

Pristopili bomo k ustanavljanju dnevnih centrov za starejše, kjer bomo skrbeli za
medgeneracijsko sodelovanje

•

Poskrbeli bomo za osnovne pogoje, ki so potrebni za povečanje števila oskrbovanih
stanovanj in kapacitet za oskrbo starejših v domovih (komunalno opremljena zemljišča)

•

Dokončali bomo mrežo AED v tistih krajih občine, ki AED še nimajo in so oddaljeni od
urgentnega centra

OSTALO:
Vsaka skupnost raste in se razvija le, če ne predstavlja zgolj prostora za učenje in delo, ampak daje
predvsem občutek pripadnosti.
Po zgledu najboljših bomo vzpostavili novo dobo stanovanjskih politik ter tako mladim omogočili
kvalitetno življenje v občini Brežice. Z ostalimi ukrepi se dotikamo predvsem kvalitete življenja vseh
naših občanov.
Na ostalih področjih načrtujemo naslednje ukrepe:
•

Reševali bomo stanovanjsko problematiko mladih družin s subvencioniranjem obresti
kreditov oz. komunalnega prispevka

•

Mladim bomo subvencionirali ureditev starejših nenaseljenih hiš in domačij na podeželju

•

Vzpostavili bomo sodelovanje s trgovskimi verigami ter hrano pred potekom roka
uporabnosti posredovali humanitarnim organizacijam in socialno ogroženim osebam

•

Obudili bomo staro mestno jedro v sodelovanju s kulturnimi društvi ter vzpodbujali privatne
lastnike, da nezasedene prostore oddajo v neprofiten najem

•

Sofinancirali bomo nakup opreme in organizacijo večjih prireditev prostovoljnim gasilskim
društvom ter pomagali pri vzdrževanju gasilskih domov
Prekinili bomo pogodbo o najemu vodovodnega stolpa, ter tega uredili kot osrednjo
razgledno točko in ga predstavili kot turistično atrakcijo občine Brežice

•

