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13 LET VODENJA OBČINE BREŽICE
= 13 LET RAZVOJA OBČINE BREŽICE

Uspeh je tek na dolge proge.
Je rezultat načrtovanja, prevzemanja odgovornosti, uvajanja novosti in 

sodelovanja.



ZAČETNI IZZIVI - STANJE OBČINE V LETU 2005

• pomanjkanje sodelovanja v občinskem svetu
• pomanjkanje virov prihodkov 
• pomanjkanje investicij 

• pomanjkanje gospodarskih con
• zastarel občinski prostorski načrt – obstoječi OPN star 30+ let
• pomanjkanje športnih površin, infrastrukture na področju kulture, obnova šol
• potreba po umeščanju državnih projektov v prostor
• pomanjkljivo organizirane gospodarske javne službe
• …

NIZEK UGLED OBČINE



SOOČANJE Z IZZIVI 

• vzpostavitev politične stabilnosti in sodelovanja v občinskem svetu z uvedbo 
sistema delitve položajev glede na volilni rezultat: člani svetov zavodov, komisij, 
odborov, …

• iskanje novih virov prihodka: EU sredstva, nadomestilo NEK, dosledno 
pobiranje turistične takse, Dogovor o medsebojnem sodelovanju v zvezi s 
projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki, neposredni razpisi pri 
Evropski Komisiji, najnovejši - prihodek iz plačila za koncesijo za HE Brežice

• začetek močnega investicijskega cikla na področju infrastrukture s temeljito 
obnovo Ceste prvih borcev (staro mestno jedro) 

• Primerjava višine proračunskih sredstev za investicije:
- višina investicij v 2004 = 2 mio EUR 
- višina investicij v 2014 = 16 mio EUR
- višina investicij v 2017 =  8,8 mio EUR

• reorganizacija občinske uprave in nekaterih javnih zavodov zaradi potrebe po 
prilagoditvi zahtevam razvoja (črpanje EU sredstev, …)



SOOČANJE Z IZZIVI 

• reorganizacija gospodarskih javnih služb z ustanovitvijo JP Komunala Brežice 
d.o.o.

• 2014 občinski svet sprejel strateški dokument – nov OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

(živ dokument, odprt za spremembe in dopolnitve, v 2018 bo dopolnjen)
• v 2016 je Občina Brežice zabeležila 3 x višje prihodke iz naslova komunalnega prispevka (l. 

2015  109.000 EUR, v l. 2016 300.000 EUR), kar pomeni več gradenj kot
rezultat sprejetega OPN v 2014 – ta je omogočil porast novogradenj in širitev obstoječih 
podjetij

• uvedba preglednega sistema delitve proračunskih sredstev za KS, nevladne 
organizacije, …

• večje zadovoljstvo občanov (ankete, raziskave)

• večje zadovoljstvo zaposlenih (anketa)                                          RAST UGLEDA OBČINE                   
• zunanja priznanja (analize neodvisnih ustanov in organizacij)
• občina kot primer dobre prakse v slovenskem merilu



Priznanja Občini Brežice:

- 2018: priznanje Zlati kamen za razvojni prodor 
2018 v regiji od Koroške do Posavja in uvrstitev 
med 12 najbolj prodornih slovenskih občin

- 2017: Zmagovalna občina po anketi Ekodežele, 
kjer so občanov z življenjem v občini najbolj 
zadovoljni

- 2016: priznanje medija Žurnal24 za 2. 
najprijaznejšo občino po izboru ljudi

- 2016: priznanje Turistične zveze Slovenije za 3. 
mesto po urejenosti in gostoljubju med 
slovenskimi mesti

- 2015: Brežice 1. slovenska občina uspešna na 
razpisu Evropske komisije za programe športa.

- 2014: Zlati kamen - Občina Brežice primer dobre 
prakse na področju turizma



10 NAČEL VODENJA OBČINE

1. SODELOVANJE IN VKLJUČENOST
2. PREDNOSTNI INTERESI OBČINE/LOKALNE SKUPNOSTI
3. IZBOLJŠAVA ORGANIZIRANOSTI OBČINSKE UPRAVE
4. STABILNO POSLOVANJE
5. FLEKSIBILNOST PRI REŠEVANJU TEŽAV OBČANK IN OBČANOV
6. OPTIMIZACIJA JAVNIH ZAVODOV
7. IZBOLJŠAVE PROSTORSKIH POGOJEV
8. KONTINUIRANO IN K CILJEM USMERJENO VODENJE
9. POVEZANOST Z LOKALNIM OKOLJEM
10. SPREJEMANJE ODLOČITEV ZA SPREMEMBE



INVESTICIJE V OBČINI OD 2005 DO 2018

Primerjava proračunov in investicij po obdobjih:

vir: Zaključni računi Občine Brežice od 2005 do 2016, Odlok o rebalansu Občine Brežice za leto 2017, Odlok o proračunu Občine Brežice za 2018 

2005-2006 2007-2010 2011-2014 2015-2018

POVPREČNI PRORAČUN / 
leto 17.100.160,66 € 24.803.015,99 € 27.222.006,64 € 24.126.287,23 €

POVPREČNO INVESTICIJ / 
leto 3.335.133,95 € 10.015.227,22 € 10.902.334,99 € 8.274.728,74 €

+123 milijonov EUR investicij

od tega EU in državna sredstva v višini +42,5 milijonov EUR



Investicije in projekti 2005-2006:

Večji projekti:

parkirišča Pod obzidjem
začetek obnove Ceste prvih borcev (staro mestno 
jedro) 
Zbirni center Boršt
Sanacija deponije Dobova
ČN Jesenice na Dolenjskem 
Izgradnja Osnovne šole Bizeljsko (3,3 mio EUR)
Knjižnica Brežice (2 mio EUR)



Infrastrukturni projekti 2007-2010: 

črpanje evropskih sredstev preko razpisov 
Operativnega programa EU v obdobju 2007-2013 
(priprava projektov)

Večji projekti:

Ureditev starega mestnega jedra (2,6 mio EUR –
65% EU sredstva)

obnova gradu, I. faza

obnova OŠ Brežice

ČN in kanalizacija Brežice (I. faza)

ČN in sekundarna kanalizacija Globoko (I. faza)

Komunalna ureditev IPC Brezina (1,8 mio EUR, od 
tega 995.700 EUR EU)

Mladinski kulturni center in mladinski hotel 
Brežice (2,4 mio EUR – 73% EU)



Od infrastrukture do vsebinskih projektov, 2011-
2014:
nadgradnja osnovne infrastrukture - okolje, šport, 
kultura, turizem in umeščanje pomembnih državnih 
projektov (HE)

Večji projekti:

Izgradnja Večnamenske športne dvorane Brežice 
(5,9 mio EUR, država prispevala 1,9 mio EUR)
Obnova Ceste prvih borcev 36 (Fakulteta za turizem 
– 0,8 mio EUR)
Celostna obnova gradu II. faza (2 mio EUR, od tega 
1,2 mio EUR EU)

Prosvetni dom Dobova (obnova), 155.000 EUR, 
od tega 102.400 EUR EU
Rekonstrukcija LC Kapele-Župelevec-Dobova (1 mio 
EUR, od tega 741.803 EUR EU )
Sanacije lokalne ceste Čatež-Terme Čatež (584.114 
EUR, od tega 486.761 EUR EU)
Sekundarna kanalizacija za priključevanje na ČN 
Brežice (I. in II. faza) (2 mio EUR, od tega 1,3 mio EUR 
EU)
Sekundarna kanalizacija za priključevanje na ČN 
Globoko (1,57 mio EUR, od tega 1,1 mio EUR EU)
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Od infrastrukture do vsebinskih projektov, 2011-2014:

Večji projekti:

Cesta Globoko-Pišece (1 mio EUR)

Energetska sanacija Zdravstvenega doma Brežice 
(446.000 EUR, od tega 330.000 EUR EU)

Energetska sanacija Prosvetnega doma Brežice – Dom 
kulture Brežice (275.000 EUR, 85% sofinanciranje 
Kohezijskega sklada EU)

Energetska sanacija Osnovne šole Velika Dolina 
(350.000 EUR, od tega je 230.000 EUR EU)

Energetsko učinkovita obnova javne razsvetljave 
(390.000 EUR, od tega 180.000 EUR EU)

Večnamenski dom Sromlje (obnova), 56.384,35 EUR, 
od tega 14.070 EUR EU

Večnamenski dom Skopice

Posavska špajza – obnova tržnice Brežice (275.000 EUR, 
od tega 166.000 EUR EU)

Vrtec Mavrica (5,67 milijona EUR od tega 2,2 milijona 
EUR EU oz. Evropskega sklada za regionalni razvoj)
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Od infrastrukture do vsebinskih projektov, 

2015-2018

Večji projekti:

Obnova kanalizacije na Čatežu ob Savi

Komunalno opremljanje Obrtne cone Dobova

Modernizacija Vinarske ceste na Bizeljskem
Ureditev kolesarske steze in obnova pločnika Čatež ob Savi

Urejanje zunanjih športnih površine pri OŠ Dobova

Urejanje pločnika in kolesarske steza ob Cesti svobode 
(Pločnik rondo Tuš-rondo Trnje)
Pločnik Velika Dolina

Gradnja pločnika Velike Malence-Krška vas
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Od infrastrukture do vsebinskih projektov, 2015-2018

Večnamenski dom Bizeljsko (sanacija) – sofinanciranje z 
evropskimi sredstvi iz naslova Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja, 418.216 EUR, 60% sofinanciranje EU.

Celostna revitalizacija in modernizacija Prosvetnega doma 
Artiče, 830.000 evrov od tega 526.000 EUR EU – Evropski 
sklad za regionalni razvoj

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju 
Posavja (5.9 mio EUR , EU 85%)

Dvigalo za izboljšanje dostopnosti Posavskega muzeja 
Brežice

Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Cerklje ob Krki 
(6,26 milijona EUR)

Večnamenski dom Jesenice na Dolenjskem 

Vrtina Glogov Brod – črpalni jašek



Vsebinski projekti

(2013, 2014) Mednarodne glasbene delavnice 
I. in II. (Kulturna mreža JV Evrope), edina 
občina s pridobljeno podporo pri Evropski 
Komisiji (vrednost 390.000 EUR, 199.000 EUR 
EU), 6-dnevne delavnice za 60 mladih in otrok 
iz Slovenije in tujine

(2015) Projekt Šport za zdravo starost 
(program Erasmus+,  sofinanciranje v višini 
80%)

V poletnih mesecih je bilo v programe 
brezplačne vadbe, prilagojene starejšim, 
vključenih 500 občank in občanov. Občina 
Brežice 1. slovenska občina uspešna na razpisu 
Evropske komisije za programe športa.

(2016-2018) Projekt Občuti svobodo vode  
(namenjen približevanju športa in dostopnosti 
do športne infrastrukture invalidom), 617.642 
EUR, 80% evropsko sofinanciranje



POVZETEK 13 USPEŠNIH LET

• Enakomeren razvoj vseh krajev (20 KS, 109 naselij).
• Ohranjeno  čisto okolje  (kanalizacija, ČN, vodovodi, …)
• Investicije v večjo prometna varnost in izboljšano dostopnost (cestna 

infrastruktura, pločniki in kolesarske steze).
• Pregledno delovanje občine.
• Močna rast investicije (v 2005 za investicije 1,3 mio EUR ali 8,5% proračuna – v 

2018 10 mio EUR investicij ali 37,7% proračuna).
• Ohranitev in povečanje proračunskih sredstev za posameznike in društva.
• Skrb za varnost – 2,4 mio EUR za 25 vozil PGD.
• Učinkovitost uprave - delež sredstev v proračunu za plače zaposlenih nižji (v 

2005 5,2% proračuna za plače, v 2018 je ta delež 5,1% proračuna).
• Uspešno umeščeni državni projekti v občini: obnova letališča, HE Brežice in HE 

Mokrice, podvoz Dobova, telovadnice ob ETrŠ in gimnaziji, Vzhodna obvoznica, 
SBB, …

• Javno komunalno podjetje, ki je finančno vzdržno in se aktivno vključuje v 
okolje. 

• Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru v Brežicah.
• Pridobitev stanovanj (MORS, Stanovanjski sklad) preko javnega razpisa 

upravičencem  oddanih 7 tržnih in 13 neprofitnih stanovanj.



Korak naprej pri zagotavljanju preglednosti 
delovanja Občine Brežice: 

https://www.brezice.si/investicije_v_obcini_brezice/

https://www.brezice.si/investicije_v_obcini_brezice/


IZZIVI ZA NAPREJ

• gospodarno upravljanje z javno infrastrukturo in objekti

• priložnosti – turizem in akumulacijsko jezero ob HE

• zagotoviti prijetno okolje za občane in obiskovalce vseh generacij

- programi športa in kulture

- šolstvo, zdravstvo, različne oblike pomoči (Sopotnik, bivalne enote, …)

• aktivno opozarjati državo, da izpolni zaveze do občine in občanov:

- DPN za HE Brežice, DPN za HE Mokrice, 

- Dogovor o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve

vojaškega letališča Cerklje ob Krki, 

- Vzhodna obvoznica, …


