
STOPIMO 
SKUPAJ.

ZA SKUPNO DOBRO. 
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Kandidat za poslanca je direktor muzeja z izkušnjami na področju delovanja javnih 
zavodov na državni in občinski ravni; magister zgodovine, raziskovalec in pisec 
zgodovinskih znanstvenih ter strokovnih del; poznavalec kulturne dediščine in ljubitelj 
domoznanstva; dolgoletni aktiven član občinskega sveta Občine Medvode in njegovih 
odborov ter komisij; nekdanji vrhunski športnik - dolgoprogaš in zagovornik načela: 
zdrav duh v zdravem telesu. Rojen je bil leta 1964, je poročen in živi na Verju.

https://stanko-okolis.si
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IZHODIŠČA IN NAČELA

1. Spoštovanje sočloveka, človekovih pravic in njegovega dostojanstva, ne glede na spol, starost, 
raso, vero ali motnje v razvoju osebnosti, od spočetja do smrti.

2. Nenehno prizadevanje za osebnostni razvoj posameznika in napredek družbe na podlagi 
znanstvenih, strokovnih in izkustvenih spoznanj, sedanjih potreb in izkušenj iz preteklosti.

3. Zavzemanje za javno dobro in uveljavljanje dela za skupnost pred zasebnimi ali lobističnimi 
interesi.

4. Zagotavljanje razmer, v katerih lahko vsak posameznik in družba kot celota na podlagi 
demokratičnih odnosov razvijata in uveljavljata vse svoje potenciale.

5. Vzpostavljanje sožitja v družbi z uveljavljanjem obče človeških vrednot solidarnosti in pravičnosti.
6. Spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja, učenja in izpopolnjevanja vseh generacij za 

zagotavljanje kakovosti življenja v vseh življenjskih obdobjih.
7. Priznavanje tradicionalne družine kot primarne celice zdrave družbe, v kateri se učimo 

medsebojnih odnosov in prevzemamo družbene vloge ter osebno odgovornost.
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Pojdimo 
in volimo, 

prihodnost je 
v naših rokah!

Mag. Stanko Okoliš  je človek, ki zagovarja resnico, poštenost in vrednote. 
Verjamem, da bo z doslednostjo in poštenostjo upravičil zaupanje volivcev. 
 Marjan Mali, uspešen gospodarstvenik, direktor Mali-Elektronike

Mag. Stanko Okoliš je razgledan človek, zavezan resnicoljubnosti in 
strokovnosti pri svojem delu ter trezen in umirjen zagovornik stališč, do katerih 
se dokoplje s temeljitim študijem in premislekom. Take vrste ljudi bi v javnem 
življenju potrebovali na vseh področjih in v vseh političnih strankah. 
 Anton Kokalj, nekdanji župan Občine Vodice in poslanec v DZ

Če pri kandidatu, za katerega želite, da vas zastopa, iščete jasnost pogleda, 
odločnost v drži in dosledno zagovarjanje vrednot, v katere verjame, potem 
je Stanko Okoliš tisti pravi. 
 Nejc Smole, župan Občine Medvode
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TEMELJI SKLADNEGA RAZVOJA
Za skladen duhovni in materialni razvoj ter zadovoljstvo posameznika 
in družbe kot celote sta potrebna stalna skrb in neprestano 
prizadevanje za socialno in pravno državo, za demokracijo in odprtost 
za razvoj, za vsem prijazno in varno domovino ter za toplino doma, 
kar vse temelji predvsem na uresničevanju osnovnih človekovih 
potreb po varnosti, svobodi, pravičnosti in izobraževanju.

Varnost
Brez občutka osebne in splošne državljanske varnosti, ki ga človeku 
daje socialna in pravno delujoča država ter zagotavljata državni aparat, 
ki deluje v interesu državljanov, in urejen politični sistem, utrjujejo pa 
demokratični odnosi, pluralna družba in prijazna družina, ni zaupanja 
državljana do okolja in države, v kateri živi. Država, njene institucije in 
lokalna skupnost dajejo zato vsakemu posamezniku z zagotavljanjem 
ekonomske in socialne varnosti ter spoštovanjem človekovih pravic 
zaupanje v pravično in solidarno družbo. Poleg varovanja življenja in 
premoženja mu omogočajo tudi dostop do javnih storitev, posebej 
do zdravstvenih storitev, in skrbijo za kakovost njegovega življenja. 
Zavarovati ga morajo pred nasiljem, mu omogočiti pravico do dela in 
zaposlitve ter življenja v zdravem okolju.

Svoboda 
Ustvariti je treba razmere, da lahko vsak človek brez strahu in pritiskov 
polnopravno sodeluje pri urejanju javnih zadev. Osvoboditi se je 
treba spon preteklosti in družbi, zlasti mladim, omogočiti prihodnost 
in razvoj. Samo svoboden posameznik je lahko temelj svobodne 
družbe, ki jo mora varovati država. Za svobodo posameznika pa sta 
poleg možnosti izbire izobraževanja potrebna predvsem medijska 
pluralnost in svoboda medijev.

Pravičnost
Za vse veljajo enaka pravila: vsakdo ima dolžnosti in pravice. Pred 
zakonom smo vsi enaki. Ni pravičnosti, če so privilegiji. Pošteno plačilo 
za pošteno delo. Z novimi zakoni se odnosi v družbi lahko urejajo 
le na podlagi prizadevanja za skupne koristi in blaginjo celotne 
družbe, ne pa za interese posameznih lobijev. Temelj pravičnosti je 
resnica, ki jo je treba najprej v poplavi številnih informacij, tudi lažnih, 
poiskati, potem pa sprejeti. Krivice, tako sedanje kot pretekle, je treba 
popraviti, njihove storilce pa kaznovati.

Izobraževanje
Za uspešen razvoj družbe se je treba vseskozi izobraževati. 
Izobraževanje in raziskovanje morata postati glavni vodili družbenega 
razvoja. Izkoristiti je treba vse potenciale učeče se družbe. Intelektualni 
kapital je pomembnejši od materialnega. Izobraževanje prinaša tudi 
več možnosti za ustvarjanje na vseh področjih družbenega razvoja. 
Prav tako sta od izobraženosti zaposlenih odvisni gospodarska 
rast in blaginja družbe. Vsakemu posamezniku je treba omogočiti, 
da doseže najboljšo možno izobrazbo in da v skladu z znanjem in 
sposobnostmi prevzame odgovorno mesto v družbi. Znanje in 
izobražavanje je treba ceniti in nagrajevati. Pridobivanje novega 
znanja je nujen predpogoj za razvoj in napredek družbe. 

foto: Šajn Slavko
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GLAVNI UKREPI
• Osebna premoženjska in kazenska odgovornost nosilcev javnih funkcij,
• odprava vseh vrst monopolov, pretežno regulatorna vloga države in odgovorna elita,
• učinkovitejše preprečevanje korupcije z doslednim nadzorom finančnih tokov,
• tržno-socialni model gospodarstva z ustvarjanjem spodbudnega podjetniškega okolja,
• razvojna naravnanost s spodbujanjem konkurence med javnim, zasebnim in koncesionarji,
• stimulativna davčna politika pri zaposlovanju mladih in na področju varčevanja za pokojnine,
• preureditev sodnega sistema in zagotovitev njegove učinkovitosti,
• zmanjšanje števila in obsega predpisov in zakonov ter dosleden nadzor nad njihovim izvajanjem, 
• večje in ciljno vlaganje v kakovost razvoja izobraževanja, 
• kadrovanje na podlagi pridobljenega znanja, sposobnosti, izkušenj, kompetenc in referenc, 
• načrtovanje razvoja ob skrbi za čisto okolje, zdravo prehrano in večjo samooskrbo.

PRIZADEVANJE ZA RAZVOJ LOKALNEGA OKOLJA
• Proaktivna podpora lokalni skupnosti pri vključevanju v državne in evropske projekte,
• uveljavljanje vitalnih interesov lokalne skupnosti na državni ravni,
• pomoč lokalni skupnosti pri urejanju zadev, ki presegajo lokalno raven,
• informacijska podpora in pomoč razvojnim projektom v lokalni skupnosti,
• hitrejše reševanje dolgotrajnih postopkov pri urejanju prostorskih načrtov in posebej pri 

umeščanju prometne infrastruture.
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