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Šola za župane – Stičišče dobrih ljudi za boljši jutri. I www.sola-za-zupane.si    

  

PROGRAMSKI LIST  

OBČINA: BREŽICE 

Ime in priimek kandidata: MATIJA KOLARIČ 

Stranka ali lista: Socialni demokrati 

 
Katerih so po vašem mnenju glavni trije izzivi v občini, ki jih boste reševali, če boste 

izvoljeni? (največ 500 znakov vključno s presledki) 

1- Stanovanjska problematika mladih 
2- Aktivno sodelovanje občanov pri odločanju (krepitev neposredne demokracije) 
3- Spodbujanje gospodarstva in turizma 

 

S katerimi ključnimi ukrepi boste reševali prej navedene izzive? (največ 500 znakov 

vključno s presledki, številka pred izzivom je enaka številki pred ukrepom)  

1-  Sofinancirali bomo obresti kreditov in stroške komunalnih prispevkov pri nakupu prve 

nepremičnine. Del sredstev bomo namenili mladim, ki bodo uredili starejše hiše na podeželju 

– na ta način ne bomo zgolj reševali stanovanjske problematike temveč bomo tudi obudili 

podeželje.  

2-  Vpeljali bomo participativni proračun, s čimer bomo občankam in občanom omogočili, da 

neposredno vplivajo na odločitve o pomembnih investicijah v njihovem lokalnem okolju. 

Odločitve občinske uprave bodo slonele na željah in povratnih informacijah občank in občanov.  

3- Preko javnih razpisov bomo sofinancirali bomo investicije, inovacije in stroške delovnih mest 

v podjetjih. Sprejeli bomo enotno blagovno znamko občine Brežice, ki bo služila kot 

prepoznaven znak turistične ponudbe naše občine.  

 

Katere vsebine iz programa Šole za župane so bile za vas najbolj koristne in vam bodo 

v podporo pri pripravi in izvajanju vašega programa? (največ 500 znakov) 

Informacije, ki sem jih pridobil neposredno s strani nevladnikov saj ti vedo kakšno je stanje na 

terenu. Povratne informacije so tista osnova na kateri je nastal naš program, zato so za nas 

neprecenljive.  

Bi želeli še karkoli dodati ali izpostaviti iz vašega programa? (največ 500 znakov) 

Naš program je precej obsežen in zajema ukrepe na vseh pomembnih področjih. Celoten 

program bomo tekom kampanje objavili na naših socialnih omrežjih – 

www.facebook.com/SocialnidemokratiBrezice 

 

Izpolnjene programske liste bomo objavili na spletni strani www.sola-za-zupane.si po 22. 

oktobru 2018. 
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