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 transparentno delovanje občinskih ustanov. Zakonito, učinkovito in 
do občanov prijazno delovanje župana, občinske uprave, javnih služb in 
zavodov - politika odprtih knjig.

 enake možnosti. Zaposlovanje po znanju, izobrazbi in sposobnostih.

 uvedbo participatornega proračuna. To je orodje neposredne 
demokracije, ki daje občanom pri odločanju več moči, politiki pa tako 
posledično manj. Naj občani odločajo več kot le enkrat na vsaka štiri 
leta. Občinski svetniki Združene levice bomo večkrat letno sklicevali 
zbore občanov.

 mladino. Programi in možnosti udejstvovanja in izražanja mladih na 
vseh interesnih področjih. Resen pristop k reševanju problematike 
zasvojenosti. Spodbujanje aktivne udeležbe mladih v družbenem in 
političnem življenju, da bi tako ostajali v domačih krajih. Podpora 
društvom.

 nova delovna mesta. Zmanjšanje brezposelnosti s postopno uvedbo 
skrajšanega delovnega časa na 6 ur, najprej za nove zaposlitve v javnih 
zavodih. Spodbujanje ustanavljanja družbeno odgovornih podjetij in 
zadrug. Omogočanje ugodnega najema ali odstop v uporabo opuščenih 
prostorov v občinski lasti. Vključevanje brezposelnih in težje zaposljivih 
v javna dela.

 ohranitev in razvoj javnega zdravstva in šolstva. Ohranjanje mreže 
javnega zdravstva – zdravstvenih domov, izpostav, nujne medicinske 
pomoči, bolnice. Omogočiti vsem družbenim skupinam enake možnosti 
v procesu izobraževanja, dodatna pomoč tistim, ki jim slovenščina ni 
materni jezik.

Dvigniti kakovost izobraževalnih zavodov v občini z dodatnimi sredstvi 
za izobraževanje učiteljev. ZA občino prijazno osebam s posebnimi 
potrebami.

 reševanje stanovanjskega vprašanja. Preprečevanje propadanja 
praznih stanovanj v občinski in državni lasti. Energetske sanacije in 
celovite prenove* javnih stavb in stanovanjskih blokov. Kakovostna 
arhitektura pri adaptacijah in novogradnjah.

 samooskrbo in ZA naravnemu okolju prijazen razvoj. Podpiranje 
ekoloških kmetij in urbanih vrtov, oskrba lokalnih institucij (šol in 
vrtcev) z lokalno pridelano hrano. Povezava lokalnih pridelovalcev z 
gostinci. Zaščita naravnega okolja - ozaveščanje o smotrni rabi škropiv 
in gnojil, ureditev kanalizacij, zaščita voda pred nesmotrno gospodarsko 
in privatno rabo, ohranjanje naravne dediščine.

 prijetno bivalno okolje in razvoj turizma. Kakovostno urbanistično 
načrtovanje mest in vasi. Povezovanje turističnih subjektov in zavodov, 



pristojnih za turizem, na regionalni ravni. Ureditev mreže varnih 
kolesarskih stez za prebivalce in turiste. Odprava arhitektonskih ovir za 
gibalno ovirane v mestu. Razvoj turističnega potenciala, ki ga v Krškem 
predstavljajo speedway tekmovanja. Oblikovanje turistične ponudbe 
glede na ciljne skupine in na osnovi ekoloških načel. Umestitev 
kulturnih in turističnih vsebin v staro mestno jedro.

 razvoj javnega avtobusnega in železniškega prevoza.

 medgeneracijsko sodelovanje. Za starejše občane je potrebno še 
nadgraditi sistem pomoči na domu, ki ga zdaj izvaja CSD. Ustanovitev 
kluba prostovoljcev ali socialnega podjetja za pomoč starejšim; košnja 
trave, nabava hrane, odnašanje smeti. Medsebojno sodelovanje 
različnih akterjev na področju skrbi za starejše.

privatizaciji državnih podjetij, občinskih zavodov in naravnih 
virov. Privatizacija energetike bi za Posavje poleg negativnih družbeno 
ekonomskih in ekoloških posledic prinesla tudi nesprejemljivo 
poslabšanje varnosti delovanja.

 delavsko soupravljanje. ZA omogočanje delavskega solastništva v 
podjetjih, ki imajo perspektivo, vendar so jih neodgovorni lastniki 
pripeljali v stečaj. Občinska javna podjetja in zavodi naj ostanejo ali 
postanejo neprofitna demokratična podjetja, ki bodo zagotavljala 
dostopne javne storitve in ustvarjala nova delovna mesta.

 sodelovanje z lokalnimi zavetišči za zapuščene živali v Posavju. 
Spodbujanje za posvojitev hišnih živali iz zavetišč, namesto nakupa na 
trgu.

 spodbujanje razvoja umetniške in ljubiteljske kulture ter kulture 
vsakdanjega življenja kot ključnega pogoja za pozitiven razvoj družbe, 
človeških virov in gospodarstva. Ponudba kulturnih dogodkov, ki širijo 
obzorja, možnost vključevanja prebivalcev vseh starosti v kreativno 
ustvarjanje na področju kulture, možnosti za kakovostno preživljanje 
prostega časa na športnih dogodkih in rekreaciji. Vse to so pogoji za 
vzpostavitev bivalnega okolja, v katerem bodo ljudje radi živeli, se v to 
okolje vračali in ustvarjali v svojem poklicnem in prostem času.

 nenasilje v fizičnem in verbalnem smislu, solidarnost, priznavanje 
pravic manjšinam, sožitje bivanja v družbi, v družini, s sosedi, s 
sokrajani, z živo in neživo naravo, kar je edina pot do doseganja 
kakovosti življenja. Vse našteto lahko predstavlja tudi naš lokalen, 
majhen, a zelo pomemben, prispevek k miru v svetu.

* Celovite prenove: protipotresne prenove (zaščita pred morebitnimi 
humanitarnimi katastrofami), požarno-varne prenove (varnost 
prebivalstva in njihovega imetja), higienske prenove v smislu prezračevanj 
in podobnih rešitev (skrb za zdravstvo prebivalstva)
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