PROGRAMSKI LIST
OBČINA: KRŠKO

Ime in priimek kandidata BOŽIDAR RESNIK

Stranka ali lista DOBRA DRŽAVA

Katerih so po vašem mnenju glavni trije izzivi v občini, ki jih boste reševali, če boste
izvoljeni? (največ 500 znakov vključno s presledki)
1- VKLJUČEVANJE OBČANOV, LOKALNA IDENTITETA
2-RAZVOJ GOSPODARSTVA, TURIZMA
3-IZBOLJŠANJE KVALITETE BIVANJA

S katerimi ključnimi ukrepi boste reševali prej navedene izzive? (največ 500 znakov
vključno s presledki, številka pred izzivom je enaka številki pred ukrepom)
1- participativni proračun, transparentno delovanje po določenih prioritetah, merljivi

kazalniki, izboljšano komuniciranje z javnostmi, medgeneracijsko sodelovanje,
povezovanje društev, prostovoljstvo, aktiviranje mladih, spodbude kreativnosti preko
različni natečajev, delovanju NVO, prostovoljstvu…, V sodelovanju z vami za bolšji
jutri!
2- oživitev poslovnih con-finančne spodbude oz. olajšave investitorjem, poslovni
prostori in stanovanja za mlade, motiviranje strokovnjakov, da svoje znanje prenesejo
nazaj v lokalno okolje, boljše prostorsko planiranje, sistematična stanovanjska gradnja,
socialno podjetništvo, krožno gospodarstvo - uspešne prijave na razpise doma in EU,
strategija razvoja turizma (spodbude), učinkovitejša gradnja infrastrukture, umno
gospodarjenje z viri. Krškemu bomo povrnili mesto, ki ga je po svoji uspešnosti včasih
že imel!
3- več sredstev nameniti največji vrednoti – zdravju, saj imamo po podatkih ZZZS OE
Krško v letošnjem polletju največje število dni bolniške odsotnosti (7,17%, medtem ko
je povprečje v Sloveniji 4,79%) Zato nameravamo dati večje spodbude športu, prenovi
igrišč, preventivi, izobraževanju, izboljšanju medsebojnih odnosov, ekološko pridelani
hrani, čistemu okolju. Poseben izziv bo tudi zmanjšanje tveganja revščine, saj regija
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Posavje izstopa po stopnji tveganja revščine (17,3)po podatkih Statističnega zavoda.
Zastavili bomo nove oblike pomoči res potrebnim in poskrbeli da bodo socialni transferji
prišli do res upravičenih.
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)
Šola je imela dve glavni vsebinski točki: participativni proračun in subvencioniranje
stanovanj za mlade, ki sta bili zelo dobro predstavljeni in jih bom vključil v soj program.
Koristno pa je bilo tudi druženje udeležencev in medsebojna izmenjava mnenj.

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

Cilj stranke DOBRA DRŽAVA je boj proti korupciji (lustracija ljudi, ki so se z njo
okoristili in oškodovali skupno premoženje, varnost na vseh nivojih, trajnostni
razvoj… Sam bom zavezan etičnemu in strokovnemu vodenju občine, pa tudi njenih
zavodov (nepolitično kadrovanje) ter sodelovanju z vsemi (povezovanje občin,
mednarodno sodelovanje, izkoristiti odlično logistično lego in bližino tako LJ kot ZG).
Poleg 30-letnih vodstvenih izkušenj, univerzitetni izobrazbi strojništva, aktivnemu
znanju več tujih jezikov, imam široko mrežo socialnih stikov tako doma kot v tujini.
Tudi rezultati mojega dela so odlični – moj moto pa je vedno bil:
»Show how is better than know how«.
Poleg oživitve mesta, kjer bi morala imeti večjo vlogo 4. Industrijska revolucija,
digitalizacija, tudi brezplačna dostopnost brezžičnega interneta, inovativnosti,
kreativnost, so za nas zanimivi tudi izzivi življenja na podeželju. Izreden poudarek
dajemo aktivnemu načinu življenja, pridelavi zdrave hrane, naravni, zgodovinski in
kulturni dediščini, medgeneracijsko sodelovanje, spoštovanju in poštenju.
Volivcem želimo ponuditi tretjo, neodvisno pot, predvsem pa da ne prepuščajo za
vse pomembnih odločitev le ozki politični eliti - z lobiji v ozadju! Menimo, da je prišel
čas za novo energijo ljudi, ki se doslej niso vezali na različne strankarske interese –
tudi sam želim ostati neodvisen in nisem bil nikoli član nobene stranke!
Izpolnjene programske liste bomo objavili na spletni strani www.sola-za-zupane.si po 22.
oktobru 2018.
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