
Program liste 
“Združena levica - Iniciativa za demokratični socializem”
lokalne volitve 2014 – Občina Kostanjevica na Krki

1. ZA transparentno delovanje občinskih ustanov. Zakonito, 
učinkovito in do občanov prijazno delovanje župana, občinske 
uprave, javnih služb in zavodov. Občanom mora biti omogočen 
vpogled v dokumentacijo prek spleta. 

2. ZA enake možnosti. Zaposlovanje po znanju, izobrazbi in 
sposobnostih, ne pa po strankarskih in ostalih zvezah.

3. ZA delavsko soupravljanje. Postopna preobrazba javnih podjetij 
in zavodov v neprofitna demokratična podjetja. 

4. ZA uvedbo participativnega proračuna. Participativni proračun 
je orodje neposredne demokracije, ki daje občanom več moči pri 
odločanju, politiki pa tako posledično manj. Naj občani odločajo 
več kot le enkrat na vsaka štiri leta. Občinski svetniki Združene 
levice bodo (mesečno, kvartarno, po potrebi, pred pomembnimi 
glasovanji, večkrat na leto …) sklicevali zbore volivcev. 

5. ZA mladino. Programi in možnosti udejstvovanja in izražanja 
mladih za vsa interesna področja. Preprečevanje bega mladih.

6. ZA nova delovna mesta. Spodbude za ustanavljanje socialnih 
podjetij in zadrug.  Ugoden nakup zemljišča v industrijski coni in 
subvencije za najem prostorov v mestnem jedru.

7. ZA reševanje stanovanjskega vprašanja. Preprečiti propadanje 
praznih stanovanj v občinski in državni lasti s prenosom v fond 
neprofitnih najemniških stanovanj.

8. ZA medgeneracijsko sodelovanje. Za starejše občane vzpostaviti 
sistem pomoči na domu – košnja trave, nabava hrane, odnašanje 
smeti …

9. ZA ohranitev in razvoj javnega zdravstva. Ohranjanje mreže 
javnega zdravstva – zdravstveni domovi, izpostave, nujna 
medicinska pomoč, bolnica. Zamrznitev novih koncesij. 

10. PROTI privatizaciji državnih podjetij. Predvsem privatizacija 
energetike bi bila za Posavje družbena in okoljska katastrofa.

11. ZA samooskrbo in ekološki razvoj. Podpora ekološkim kmetijam in 
urbanim vrtovom. Na javnih razpisih dajati prednost lokalnim 
pridelovalcem, da bojo naši otroci jedli zdravo lokalno pridelano 
hrano. Urejanje vodotokov po sodobnih smernicah.

12. ZA razvoj turizma. Usmeritev v ekološki turizem. Namesto 
dosedanjega vrtičkarstva povezovanje obstoječih gradnikov 
turizma (vode, gradovi, vinogradi, šport, kultura) in skupen ter 
usklajen nastop pristojnih zavodov. Poživitev mestnega jedra. 
Mreža kolesarskih stez.

13. ZA razvoj občine v samooskrbno ekološko turistično skupnost, 
njeno celostno podobo in ponudbo ter ustanovitev skupine 
namenjene aktivnemu iskanju zunanje podpore, vlagateljev, 
razpisov in pridobivanju sredstev pri uresničevanju teh ciljev.


