
Program in kandidatna lista 
za lokalne volitve 2014 

v Mestni občini Celje



1.        DEMOKRATIZACIJA DELOVANJA MOC IN 
            ODGOVORNOST MESTNIH SVETNIKOV ZL DO VOLILCEV
 
1.1       Uvedba participatornega proračuna
 
Prizadevamo si, da bi preostanek finančnih sredstev po izpolnitvi 
vseh obveznosti v zvezi z Zakonom o lokalni samoupravi pripadel 
v odločanje občankam in občanom Celja.

Delež investicijskih sredstev, ki bi bil namenjen participatornemu 
proračunu, bi letno določal mestni svet. Ta sredstva pa bi bila 
porazdeljena med četrti in krajevne skupnosti, ki bi o njihovi po-
rabi odločale konsenzualno. Za pomoč pri pripravi projektov bi 
bile občankam in občanom na voljo občinske strokovne službe, 
predloge pa bi lahko podajale tako fizične osebe, ki živijo na po-
dročju izvajanja projektov, kot občina. Na skupščinah krajevnih 
skupnosti bi lahko vsak občan z glasovalno pravico posameznim 
projektom podelil določeno število glasov. Izbrani projekti bi bili 
tisti z največjim številom glasov, ki obenem ne bi presegali fi-
nančnih omejitev, določenih delu občine s strani mestnega sveta.
Institut participatornega proračuna ni utopija, med drugim ga 
poznajo in uspešno izvajajo v velemestih, kot so New York, Liz-
bona, London, Chicago, Toronto, Rim in Porto Alegre.

1.2       Uvedba instituta odpoklica župana

Institut odpoklica župana zaveže aktualnega župana k odgovor-
nosti do občanov in omogoča proaktivno ter dejansko odpravl-
janje napak, povezanih s poklicno in osebno integriteto župana. 
Trenutno ne obstaja pravna podlaga, ki bi omogočala takojšnji 



odziv občanov na izjalovljena pričakovanja, ki so bila izraže-
na z izvolitvijo župana. V času, kopostaja vse bolj jasno, da je 
politična odgovornost ciklično omejena le na krajši čas volilnih 
kampanj, bi lahko v to stanje posegli mestni referendumi.

1.3       Razpolaganje s komunalnimi sredstvi

Prizadevamo si za povečanje vpliva mestnih četrti in krajevnih 
skupnosti pri odločanju o ureditvah dela komunalne službe in 
komunalne infrastrukture, s tem pa za transparentno razpolag-
anjes sredstvi, ki so temu namenjena.

1.4       Odprta vrata svetniške pisarne

Utečene navade lokalne politike vodijo v položaj, v katerem po 
izvolitvi mestnih svetnikov občanke in občanke izgubijo vsakršen 
realni stik z izvoljenimi predstavniki v mestnem svetu. O nji-
hovem delovanju v tem organu načeloma slišijo le še fragmentar-
no v lokalnih medijih inv obliki govoric. Na ta način se ustvarja 
klima skrivnostnosti, nezaupanja v delovanje mestnih svetnikov 
in razvodenelosti namena njihove funkcije.
Z namenom preglednosti delovanja in povečanja učinkovito-
sti sodelovanja z občankami in občani bomo uvedli redne ure 
odprtih vrat svetniške pisarne Združene levice. V tem času bodo 
za pogovore in neposredni stik, za informiranje in sprejemanje 
kritike njihovega delovanja ter za sprejemanje predlogov za delo-
vanje v bodoče na voljo naši mestni svetniki.



2.   GOSPODARSTVO IN IZOBRAŽEVANJE

V preteklih letih je sicer Celje formalno postalo univerzitetno 
mesto, vendar pa gospodarska politika občine v povezavi s trenut-
no splošno gospodarsko situacijo diplomantom večinoma ne 
omogoča realnih možnosti za zaposlitev. 
V lokalnem okolju pomemben vidik gospodarstva predstavljajo 
javna podjetja, katerih namen je izvajanje zakonsko določenih 
storitev, ki so v javnem interesu. Kljub temu takšna podjetja v 
času kriznega neoliberalnega gospodarjenja in deregulacijskih 
politik, ki jih kreira Evropska unija, izgubljajo svoj primarni cilj 
in postajajo vse bolj podrejena zakonitostim trga.

Javna podjetja so na lokalnem nivoju neposredno vpeta v vsak-
danje življenje in delovanje občank in občanov, kot takšna pa so 
dobro izhodišče za regulacijo njihovih interesov v javno dobro in 
uvedbo transparentnosti njihovega delovanja.

Projektne in kadrovske ideje, ki jih ponujajo študijski programi 
na Celjskem, je treba analizirati in jih s pomočjo strokovnih služb 
vpeti v delovanje javnih podjetij, s tem pa zagotoviti visokoka-
kovostne storitve po ugodnih cenah. Nevarnostim »javno-za-
sebnega« partnerstva, ki predstavljajo sistematizirano korupcijo 
visokega kapitalizma, se je treba izogniti.

2.1       Odpiranje novih delovnih mest

Zavzemamo se za podporo pri odpiranju inovativnih delovnih 
mest v javnih podjetjih na področju MOC v povezavi s trans-
parentno obravnavo idej in transparentno kadrovsko politiko 



ter v sodelovanju z visokošolskimi izobraževalnimi ustanovami v 
Celju. 

Na odpiranje novih delovnih mest lahko posredno vplivamo z 
začetkom projekta energetske obnove javnih stavb (točka 2.4).
 
2.2       Povečanje konkurenčnosti s sistemom zadružništva

Konkurenčnost ima v neoliberalnem gospodarjenju izjemno 
vlogo. Gospodarski subjekti, od največjih do najmanjših, so pris-
iljeni v divjo bitko pod pogoji trga, ki jih z naraščanjem deregu-
lacije vedno močneje izčrpava.
Kratkoročni ukrep uvajanja zadružništva olajšuje delovanje gos-
podarskih subjektov v takšnem položaju. Zadružniško povezani 
mali gospodarski subjekti imajo moč, da se uničujočim pogojem 
konkurenčnosti uprejo veliko bolje, kot bi se jim lahko sami. 
Močni orožji proti uničujočim silnicam trga sta tudi vzpostavitev 
planskega ustanavljanja podjetij in uvedba samoupravljanja v 
njih, za kar si prizadevamo.
 
2.3       Izseljevanje mladih

Problematiko izseljevanja mladih in s tem povezano opustošenje 
življenja v Celju bomo poskušali reševati z ukrepi, navedenimi v 
točkah 2.1 in 2.2 

Iskali bomo tudi načine za čim bolj uspešnovključitev mladih s 
pridobljenosrednjo poklicno in strokovno izobrazbo v delovanje 
javnih podjetij.



2.4 Energetska obnova javnih stavb

Energetska obnovajavnih stavb zajema implementacijo nadstan-
dardnega stavbnega pohištva, tesnjenje ovoja stavb, nadzor prez-
račevalnih sistemov z rekuperacijo in vgradnjo nadstandardne 
debeline toplotne zaščite. 

S temi ukrepi posledičnouvedemo višjo energetsko izkoriščenost 
javnih stavb. Stavbe postanejo nizkoenergijske, v nekaterih prim-
erih celo pasivne. 

Proces obnove s pomočjo sredstev Evropske unije lahko prinese 
zagon srednjega gradbenega sektorja.

2.5       Premislek o namembnosti objektov MOC, ki ustvarjajo izgubo

Nekateri objekti v lasti Mestne občine Celje (Športni park Celje, 
Celjska koča) ne prinašajo pozitivnih rezultatov za gospodarstvo 
na Celjskem, obenem pa ne delujejo v javno dobro. Njihovo 
namembnost in delovanje je treba premisliti in preoblikovati.

2.6       Plačevanje padavinskih voda

Zavzemamo se za ukinitev plačevanja čiščenja padavinskih voda 
do dokončne odločitve Ustavnega sodišča RS. V preteklosti je 
bil strošek odvajanja padavisnkih voda enakomerno porazdeljen 
med vse uporabnike storitve. Ukrep obračunave stroškov glede na 
posamezne lastnosti prebivališč uporabnikov storitve, dojemamo 
kot nepragmatičen in neegalitaren.



2.7       Boj proti privatizaciji Cinkarne

Cinkarna predstavlja enega najmočnejših industrijskih in 
gospodarskih subjektov na področju Celja, ki svojim delavcem 
zagotavlja visoko stopnjo delavskih pravic. Manevrski prostor 
lokalne politike za preprečevanje privatizacije, ki je v načrtu že 
nekaj let, je majhen. V okviru tega manevrskega prostora si bomo 
kot koalicija s predstavniki v mestnem svetu prizadevali za čim 
večjo izpostavitev problema privatizacije Cinkarne.

3      VAROVANJE OKOLJA

Po dostopnih podatkih je Celje najbolj okoljsko degradirano 
območje v Celju, prekomerno onesnaženih je namreč kar 7 000 
hektarjev površin. Alarmantne stopnje onesnaženosti zraka, 
zemlje in vode, prisotnosti svinca, kadmija in cinka ne zagotavl-
jajo dostojnega življenja za prihodnje generacije Celjanov. Ne 
želimo si piti strupene vode, pridelovati strupene hrane in dihati 
onesnaženega zraka. 

3.1       Razglasitev Celja za okoljsko degradirano območje

Uspešna izvedba postopkov razglasitve MOC za okoljsko de-
gradirano območje omogoča začetek izvedbe sanacije teh površin 
s pomočjo sredstev, ki jih omogoča Evropska unija. Prioritetna 
področja sanacije so kmetijske površine (vrhnja plast zemlje)



4      URBANIZEM IN KULTURNA POLITIKA

Organiziranost institucij, prostorov in dejavnosti v nekem mestu 
je ključnega pomena za kakovost življenja njegovih prebivalcev. 
Pravico do organizacije teh prostorov razumemo kot kolektivno 
socialno pravico, ki lahko transformatorno vpliva na posamezni-
ke, ki se v mestu gibljejo, izobražujejo, zabavajo in predvsem 
socializirajo. Prizadevamo si za uvedbo nekaterih osnovnih hi-
gienskih standardov pri upravljanju z mestnimi površinami inza 
skupnostno oblikovanje prostorske politike s strani vseh občank 
in občanov.

4.1       Neizkoriščene javne površine

Vedno več je javnih prostorov, ki ostajajo popolnoma neizkorišče-
ni, vendapa se zdi, da bi jih bilo mogoče produktivno izkoristiti 
za socializacijo in kvalitetno preživljanje prostega časa občank in 
občanov Mestne občine Celje. Lapidarij na Savinjskem nabrežju, 
Mestni park Celje in Knežji dvorec so le nekateri od prostorov, 
ki bi jih bilo mogoče zapolniti s kvalitetno vsebino različnega 
značaja (športno, kulturno …). V sodelovanju z občankami in 
občani Mestne občine Celje si prizadevamo za njihov maksimal-
ni izkoristek. Povečati je trab pogostost projektnih razpisov in 
učinkovitost uresničevanja projektov.

4.2       Omejitev oglaševanja

Oglaševalske površine v Celju se utapljajo v predoziranem 
oglaševanju. Oglaševalske apetite je trebaomejiti z zmanjšanjem 
dostopnosti oglaševalskih površin. S tem pa nikakor ne želimo 



zapasti v oglaševalski elitizem in milejšo politiko do oglaševalcev, 
ki si lahko za svojo dejavnost privoščijo več sredstev.

4.3       Uvedba občinskega prostorskega načrta

Z uvedbo Občinskega prostorskega načrta (OPN) prepreči-
mo zemljiške špekulacije, ki se dogajajo pod spremenljivimi in 
diktatorskimi pritiski kapitala. Preprečimo nenadno spreminjanje 
namembnosti prostorov. Kljub temu da k sprejemu OPN zavezu-
je tudi državna zakonodaja, ta v MOC še ni bil implementiran.

4.4       Povečevanje pogostostiprojektnih in vzpostavitev programskih razpisov

Pomanjkanje kulturnih vsebin preprečuje revitalizacijo mestnega 
jedra. Vsiljevanje programov, ki so so določeniod zgoraj navzdol, 
se ni izkazalo za uspešno. Možnost pridobivanja državnih sredstev 
za delovanje kulturnih producentov je trenutno zelo omejena. 
Prizadevamo si za povečanje pogostosti projektnih in vzpostavitev 
programskih razpisov ter za preoblikovanje pogojev njihovega 
vlaganja, s čimer bi se producentom kulturnih vsebin omogočilo 
kontinuirano delovanje.

4.5       Promocija in povezovanje obstoječih kulturnih vsebin in možnosti

Celje je na področju dediščine kulturno bogato mesto, na 
področju živih kulturnih dejavnosti pa kaže velik potencial. 
Kompetentno izvedena promocija in povezava med obstoječimi 
vsebinami in predlogi lahko močno pripomoreta k prepoznavno-
sti mesta pri obiskovalcih in motiviranosti občank in občanov pri 
njihovi uporabi.



4.6       Investicije na področju kulture

Prizadevamo si za odkup Mestnega kina Metropol s strani MOC 
in omogočanje nadaljnjega izvajanja programa, za  vsebinsko in 
fizično prenovo Celjskega doma ter za vsebinsko in infrastruktur-
no obogatitev Slovenskega ljudskega gledališča.
 
4.7       Oddaja praznih lokalov

Prizadevali si bomo za oddajo številnih praznih lokalov in 
poslovnih prostorov nevladnim organizacijam, ki bodo delovale v 
javno dobro.

4.8       Brezplačen dostop do drsališča in bazenov za vse mladoletnike

Odsotnost možnosti za kvalitetno socializacijo in udejstvovanje v 
različnih aktivnostih v mestu mlade prepušča same sebi, njihovo 
prihodnost pa postavlja v negotov položaj. Minimalni korak k 
izboljšanju položaja lahko naredimo z odprtjem drsališča v času 
rekreacije in z omogočenjemdostopa do obeh celjskih bazenov  
vsem mladoletnikom, ki se šolajo in/ali imajo stalno prebivališče 
na področju Mestne občine Celje.

 



KANDIDATI ZDRUŽENE LEVICE 
ZA SVETNIKE MESTNE OBČINE CELJE
 
1.  VOLILNA ENOTA
 
LJUBEČNA, OSTROŽNO, ŠKOFJA VAS, 
ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI, TRNOVLJE 
PRI CELJU, HUDINJA, LAVA, TEHARJE

Milan Djaković

2.  VOLILNA ENOTA

ALJAŽEV HRIB, CENTER, GABERJE, 
NOVA VAS, DEČKOVO NASELJE

Špela Šalomon
Matija Kovač
Mateja Žvižej
Bojan Sedlar
Alenka Kveder

3.  VOLILNA ENOTA

DOLGO POLJE, MEDLOG, SAVINJA, 
KAREL DESTOVNIK KAJUH, 
SLAVKO ŠLANDER, POD GRADOM

Muanis Sinanović
Liljanja Zupanc



Milan Djaković (1987) - ekonomski tehnik. 
Deluje na področju umetnosti; prvo likovno 
razstavo je imel v Mariboru 2012. Področja 
interesa so filozofija in literatura specifično, 
umetnost nasplošno. Študiral računalništvo 
in informacijske tehnologije. Je član Inicia-
tive za demokratični socializem.

Matija Kovač (1989) - absolvent arhitekture. 
Deluje na področjih grafičnega oblikovanja, 
oblikovanja razstav, scenografije in arhitek-
ture. Je soustanovitelj zavoda Hiša kulture 
Celje.

mag. Alenka Kveder (1964) - zaposlena sem na 
Območni geodetski upravi Velenje. Včasih 
popotnica in obiskovalka gora, danes 
pesnica. Radosti in tegobe življenja delim 
s partnerjem in psom. Znam sprejemati 
drugačnost, sem vztrajna, zaupam sebi in ZL.

Bojan Sedlar (1950) - dipl inž. metalurgije, 
upokojenec,” inovator leta” v Železarni Štore, 
borec za pravično in pošteno Slovenijo ter 
član Iniciative za demokratični socializem. 
Aktivno sodelujem v Mestni četrti Dečkovo 
naselje, v borčevski organizaciji in Svetu 
Mestne četrti.



asist. Špela Šalamon, dr.med. (1986) - zdravnica v 
ZD Celje, asistentka na Medicinski Fakulteti 
Maribor in doktorska študentka Biomedicin-
ske tehnologije. V prostem času športnica 
(borilne veščine), ljubiteljica dobrih zgodb in 
navdušenka nad sodobno tehnologijo.

Muanis Sinanović (1989) - študent splošnega 
jezikoslovja in filozofije. Prejemnik nagrade 
za najboljši knjižni prvenec leta 2012 na 
Slovenskem knjižnem sejmu. Sodelavec 
kulturne redakcije Radia Študent. Ustanovni 
član Iniciative za demokratični socializem.

Liljana Zupanc (1965) - ekonomistka, brezposel-
na, mama samohranilka, trenutno skrbim 
za mlajšega šoloobveznega sina in sem tudi 
ljubiteljska slikarka. Ker ne morem več biti 
indiferentna do stanja, ki ga imamo v mestu 
Celje, sem se odločila aktivno sodelovati v 
stranki TRS.

Mateja Žvižej (1976) - mati, knjižničarka, 
študentka hortikulture, amaterska igralka/
režiserka. Zavedna celjanka, ki želi svojemu 
mestu boljšo prihodnost. Članica Iniciative 
za demokratični socializem.







v celjski mestni svet!


