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Program rada za
mandatno razdoblje od 2017. do 2021. godine
Program rada mandatno razdoblje od 2017. do 2021. godine izrađen je sukladno Zakonu o
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13).
Program rada mandatno razdoblje od 2017. do 2021. godine temelji se na programu rada
Nezavisne liste nositelja Nenada Bošnjaka za mandatno razdoblje 2013.-2017. godine.
Ciljevi programa rada za mandatno razdoblje od 2017. do 2021. godine koje se temelje su
programu Nezavisne liste nositelja Nenada Bošnjaka:















općenito poboljšanje kvalitete života na cijelom području naše Općine,
izgradnja nogostupa i šetnica,
povlačenje sredstva europskih fondova za izgradnju dječjeg vrtića u Svetom Ivanu Žabnu,
dovršenje sekundarne mreže započetog vodovoda u svim mjestima kao i izgradnja vodotornja
koji je neophodan za priključak vode na Vaše domove,
legaliziranje i uređenje seoskih domova,
zalaganje za uređenje mjesnih groblja i mrtvačnica,
popravak poljskih putova i putnih jaraka,
zabrana deponiranja otpada na ilegalno odlagalište u Tremi Dvorište,
poboljšanje prometnu povezanost asfaltiranjem općinskih putova kao i ulica u naseljima,
suradnja sa susjednim općinama,
pronalazak načina kako zadržati mlado stanovništvo u selima s obzirom da se nalazimo u
podneblju u kojem je zastupljeno stočarstvo i poljoprivredna proizvodnja,
sufinanciranje udžbenika najpotrebnijima te sudjelovati u financiranju đačkog prijevoza
srednjoškolaca,
osiguranje sredstava za stipendiranje učenika i studenata,
poticanje komunikacije na razini sumještani – Mjesni odbori – Općinski načelni.

Posebni ciljevi programa rada za mandatno razdoblje od 2017. do 2021. godine Vijećnika
Zorana Vrhovskoga su:







sudjelovanje u organizaciji Svetoivanjskih dana,
poboljšanje informiranja javnosti kroz sudjelovanje u izradi nove web stranice i Facebook
Općine Sveti Ivan Žabno
odricanje naknade za sudjelovanje u radu Općinskog vijeća,
zalaganje za povećanje stipendija studenata s područja Općine te izrada jasnijih i pravednijih
natječajnih kriterija za dodjelu stipendija,
zalaganje za poticanje STEM područja već u osnovnoškolskom obrazovanju,
zalaganje za povećanje porodiljnih naknada.

Program rada temeljen je na cilju poboljšanja kvalitete života u Općini Sveti Ivan Žabno.
U Svetom Ivanu Žabnu,
30.6.2017. godine

Općinski vijećnik
______________________
(Zoran Vrhovski)

