
Zbiramo zamisli in predloge

Kdo smo: 
Različni ljudje, različnih prepričanj, a s skupnimi vrednotami in cilji,  
ki presegajo naše medsebojne razlike. 

Kaj nas povezuje: 
Spoštovanje, solidarnost in dobri medčloveški odnosi. Vsak od nas in vsi 
skupaj smo pripravljeni aktivno delovati za javno dobro in skupno blaginjo.

Kaj smo že naredili: 
Se spomnite naše odmevne akcije »Vrnite Malo ložo Pretorski palači in 
občanom«, okrogle mize o tem, kako izboljšati odnos do naše dediščine, 
srečanja »Koper za desetko!«, javnih pozivov ob peripetijah z Luko in  
z osnovno šolo na Škofijah … ? O tem in še marsičem tudi pišemo na blogu 
www.skupaj.info in FB profilu www.facebook.com/gibanjeskupaj/.

V kakšni občini želimo živeti: 
V eni najuspešnejših, ljudem prijaznih in urejenih slovenskih občin.  
Kjer se mesto, zaledje in podeželje razvijajo enakomerno in enakopravno, 
kjer skrbimo za svojo dediščino, spodbujamo  ustvarjalnost in inovativnost 
na vseh področjih življenja. Kjer župan ali županja, svet občine in druga občinska 
telesa cenijo in spodbujajo udeležbo občanov pri odločanju o javnih zadevah.



  Kaj vam je všeč in kaj pogrešate v naši občini, v krajevni skupnosti, 
 naselju ali ulici? Ste morda že kdaj kaj predlagali, pa vas ni nihče slišal?

  Kaj bi bilo treba storiti (na splošno in konkretno), da bi v naši občini,  
v krajevni skupnosti, naselju ali ulici lepše živeli?

  Če bi bili vi županja ali župan, česa bi se najprej lotili, kako bi ukrepali, 
kaj spremenili?

So vam naša prizadevanja in cilji delovanja 
blizu? Jih želite še obogatiti? Zbirajmo zamisli 
in konkretne predloge skupaj! So vam 
spodnja vprašanja izziv?

Vabimo vas, da nam svoje zamisli in predloge sporočite pisno ali osebno.  
S spoštovanjem bomo razmislili o vseh, od najobsežnejšega do najmanjšega, 
pripravili listo idej in predlogov ter se za njih zavzeli. Začnimo soodločati!

Stopite v stik z nami: 

 skupaj@skupaj.info  www.facebook.com/gibanjeskupaj/  
 www.skupaj.info  gsm: 041 278 087

Na FB-profilu Skupaj vas bomo redno obveščali, kdaj se bomo  
tudi neposredno družili.


