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ZA transparentno delovanje občinskih ustanov. Zakonito, učinkovito in do občanov 

prijazno delovanje župana, občinske uprave, javnih služb in zavodov – poli�ka odpr�h knjig.

ZA enake možnos�. Zaposlovanje po znanju, izobrazbi in sposobnos�h.

ZA uvedbo par�cipa�vnega proračuna. Par�cipa�vni proračun je orodje neposredne 

demokracije, ki daje več moči pri odločanju občanom, poli�ki pa posledično manj. 

Naj občani odločajo več kot le enkrat na š�ri leta. Naši občinski svetniki bojo večkrat letno 

sklicevali zbore volivcev. 

ZA mladino. Programi ter možnos� udejstvovanja in izražanja mladih na vseh interesnih 

področjih. Resen pristop k reševanju problema�ke zasvojenos�. Spodbujanje ak�vne 

udeležbe mladih v družbenem in poli�čnem življenju, da bojo mladi ostajali v domačem 

kraju. Podpora društvom.

ZA nova delovna mesta. Spodbujanje ustanavljanja družbeno odgovornih podje�j in zadrug. 

Omogočanje ugodnega najema ali odstop v uporabo opuščenih prostorov v občinski las�. 

Zmanjševanje brezposelnos� s postopnim uvajanjem 6-urnega delovnika, najprej za 

nove zaposlitve v javnih zavodih.

ZA ohranitev in razvoj javnega zdravstva. Ohranjanje mreže javnega zdravstva – 

zdravstvenih domov, izpostav, nujne medicinske pomoči, bolnice.

ZA reševanje stanovanjskega vprašanja. Preprečevanje propadanja praznih stanovanj v 

občinski in državni las� s prenosom slednjih v fond neprofitnih najemniških stanovanj. 

Energetske sanacije in celovite prenove stanovanjskih blokov in javnih stavb.

ZA samooskrbo in ZA naravnemu okolju prijazen razvoj. Podpiranje ekoloških kme�j in 

urbanih vrtov, oskrba lokalnih ins�tucij (šol, vrtcev, bolnice) z lokalno pridelano hrano. 

Zaščita naravnega okolja – ozaveščanje o smotrni rabi škropiv in gnojil, ureditev kanalizacij, 

zaščita voda pred nepremišljeno gospodarsko in privatno rabo, ohranjanje naravne dediščine.

ZA razvoj turizma. Usmeritev v povezovanje turis�čnih subjektov in zavodov, pristojnih 

za turizem, na regionalni ravni. Ureditev mreže kolesarskih stez. Oblikovanje turis�čne 

ponudbe glede na ciljne skupine in na osnovi ekoloških načel. Umes�tev kulturnih in 

turis�čnih vsebin v staro mestno jedro.

ZA medgeneracijsko sodelovanje. Za starejše občane je potrebno nadgradi� sistem pomoči 

na domu – ustanovitev kluba prostovoljcev ali socialnega podjetja za pomoč starejšim

PROTI priva�zaciji državnih podje�j in naravnih virov. Priva�zacija energe�ke bi bila za 

Posavje družbeno, okoljsko in varnostno nesprejemljiva.

ZA delavsko soupravljanje. Postopna preobrazba občinskih javnih podje�j in zavodov v 

neprofitna demokra�čna podjetja, ki bodo zagotavljala javne storitve in ustvarjala nova 

delovna mesta.


