
STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE

SEM - Si
VRHNIKA  - OBÈINA

PO MERI SODOBNEGA
ÈLOVEKA

Naša obèina naj postaja vedno bolj: 

l èisto okolje, ki zagotavlja èisto vodo in zdravo naravno 
prehrano ter obnovljive energetske vire;

l uèinkovit servis za obèane in manj center 
enostranskega odloèanja (veè posluha za potrebe in 
iniciative prebivalcev in boljše sodelovanje s KS); 

l prostor, kjer smo obèani vsestransko in pravoèasno 
obvešèeni o vsem, kar se tièe našega življenja;   

l naklonjena projektom nevladnih in kulturnih 
organizacij, zato naj daje neizkorišèene prostore na 
razpolago nevladnim organizacijam;

l sodobna in napredna socialna obèina, ki bo zagotovila 
obvezno zdravstveno zavarovanje in nujno 
zdravstveno varstvo vsem obèanom, tudi socialno 
ogroženim;

l povezovalen kraj, ki plodno sodeluje s sosednjimi 
obèinami in je center lokalne in regionalne kulture;

l stièišèe ljudi in kultur, ki intenzivno promovira 
Vrhniko kot turistièno destinacijo;

l obèina, ki dejavno podpira druženje, rekreacijo in šport 
in tudi tako pomaga izboljševati zdravje in poèutje 
ljudi;

l podjetništvu prijazno okolje, ki je naklonjeno 
inovativnim rešitvam in  spodbuja zaposlovanje.

Za perspektiven in dolgoroèen razvoj 
obèine podajam te konkretne predloge:
l vzpostavitev širokopasovne internetne povezave za 

vsakogar in uvajanje brezplaènega izobraževanja za 
uporabo interneta (brezplaèno ali za simbolièno ceno);

l ureditev tržnice z bogato ponudbo eko izdelkov, kjer 
bodo okoliški kmetje lahko prodajali svoj pridelek, 
prebivalci pa kupovali kakovostno svežo hrano;

l delovanje v smeri lokalne samooskrbe;
l gojenje in predelava industrijske konoplje (za gorivo, 

obleke, izolacijo, hrano …);
l ureditev vrhniškega kopališèa;
l raziskava možnosti za uveljavitev univerzalnega 

temeljnega dohodka (UTD) na ravni obèine.

Življenjske razmere se bodo lokalno in globalno lahko 
zaèele izboljševati šele, ko bomo ljudje in institucije zaèeli 
uresnièevati vizijo napredne družbe.  

Zavzemam se za veè solidarnosti in sodelovanja med ljudmi, 
za enake možnosti za vse, za socialno in zdravstveno varstvo 
vseh obèanov in obèank, za praviènejšo delitev dobrin, za 
družbeno odgovorno in ekološko gospodarstvo, ki bo 
dolgoroèno koristilo èloveku, ne pa kapitalu. 
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