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Tukaj in zdaj ustvarimo zdrave
temelje za naprej. Prihodnost se 
začne doma, v mojem, vašem,
v kraju vaših najbližjih.
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Vizija razvoja občine

Mestna občina Krško mora biti v ponos vsem, ki v njej bivamo!

Zaslužimo si boljšo občino. Življenje v Mestni občini Krško bodo v 
prihajajočih letih bistveno zaznamovali načrtovani veliki gospodarski 
projekti, ki bodo močno vplivali na kakovost življenja naših občank in 
občanov. Pri tem bomo zavzeli aktivno vlogo, s katero bomo soustvarjali 
prihodnost ljudi in okolja, v katerem živimo.

Naš osnovni cilj je spodbuditi ljudi, da se vključijo v lokalno in regionalno 
politiko in tako prispevajo svoje znanje in izkušnje v splošno dobro in boljše 
življenjske standarde v našem okolju. Če se najdete v ekipi, ki spodbuja 
sodelovanje, vključevanje, moralne vrednote in medsebojno spoštovanje 
kot osnovne pogoje, potem ste dobrodošli, da se nam pridružite. Če si 
želimo priznati ali ne, politika kroji naša življenja, zato moramo v njej aktivno 
sodelovati.

Med prednostnimi nalogami, ki smo si jih zadali, je skrbno in transparentno 
upravljanje z javnimi sredstvi ter spodbujanje gospodarstva, kmetijstva 
ter lokalne samooskrbe na vseh področjih, strateško urejanje prostora in 
infrastrukture. To je predpogoj za to, da v naši občini zadržimo mlade, saj 
bodo taki ukrepi in veliki državni gospodarski projekti ustvarili nova delovna 
mesta z visoko dodano vrednostjo.

Ena naših najpomembnejših prednostnih nalog je, da po dolgem obdobju 
popolnega zatišja na področju stanovanjske politike oziroma gradnje 
novih stanovanj, zaženemo nov cikel in mladim ponudimo možnost, 
da si ustvarijo družino. To bomo dosegli tako z gradnjo novih stanovanj 
kot subvencioniranjem najemnin oziroma kupnin za mlade družine. 
Zavzemamo se za nadaljevanje politike subvencioniranja plačila vrtca za 
otroke iz sredstev nadomestila za omejeno rabo prostora (v nadaljevanju: 
NORP) ter brezplačne šolske potrebščine za prvošolce, hkrati pa želimo del 



teh sredstev usmeriti tudi v subvencije za starejše občane, ki imajo nizke 
pokojnine.

Želimo, da je naša občina prostor, kjer na vseh ravneh in na vseh področjih 
utrjujemo medgeneracijski dialog in ga tudi vsak dan živimo. Krško bo 
prijazno mesto tudi za starostnike in aktivno tretje življenjsko obdobje. Poleg 
programov pomoči na domu in institucionalne oskrbe bomo poskrbeli za 
vzpodbudno družbeno okolje, kamor brez dvoma sodi tudi rekreacijska 
infrastruktura.

Želimo si, da soobčanke in soobčani prepoznajo priložnosti življenja v 
okolju, ki mladim ponuja izziv, starejšim pa nagrado za dobro opravljeno 
delo v preteklosti.



Ključni razvojni projekti

Projekt 1

JEK 2, ARAO, KRKA

Umestitev novih objektov v prostor s čim manjšim vplivov na 
kvaliteto življenja občank in občanov.

Ob umestitvi je potrebno zagotoviti izvedbo spremljajoče 
infrastrukture, ki bo omogočala izvedbo vseh aktivnosti ob sami 
gradnji in delovanju objektov (stanovanja, šole, vrtec, ostale 
nastanitve, dostopna infrastruktura ipd.). Naš cilj je spodbuditi 
gospodarsko aktivnost ob sočasnem obvladovanju negativnih 
vplivov na življenje občanov. 
NORP bo poleg navedenega eden ključnih virov za dvig kakovosti 
življenja prebivalcev. 

Projekt 2

KVALITETA BIVANJA

Preveriti lastniške parcele v lasti Mestne občine Krško in na 
podlagi pridobljenih podatkov preveriti zastavljeni urbanistični 
načrt, ga po potrebi popraviti ter ga enakomerno porazdeliti 
med stanovanjske in industrijsko/podjetniške površine, saj obeh 
drastično primanjkuje ali pa so neprimerno urejene. 
Sprejetje OPPN v skladu z zgoraj navedenim po najkrajšem 
možnem postopku.

S sprejetjem občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) 
bo občanom zagotovljena možnost izvedbe zaželenih projektov, 
hkrati pa bo zagotovljena pravilna urbanistična zasnova, 
ki je ključ za sorazmeren razvoj mesta v stanovanjskem in 



gospodarskem smislu. Potrebno je narediti podjetnikom prijazno 
občino in jim omogočiti nadaljnji razvoj, saj so koristi sinergične. 
S pomočjo kvalitetnih OPPN-jev bomo poskrbeli, da bo MO Krško 
postala prijaznejša do mikro in manjših podjetij, ki svoje storitve 
nudijo neposredno lokalnim prebivalcem. 

Projekt 3

STANOVANJSKA PROBLEMATIKA

Gradnja novih stanovanjskih blokov ali večstanovanjskih hiš ter 
ostalih nastanitvenih kapacitet.

Socialno šibkejšim, mladim in perspektivnim kadrom bi s 
pomočjo Stanovanjskega sklada RS zagotovili več neprofitnih 
stanovanjskih površin, ki jih v Mestni občini Krško drastično 
primanjkuje. V Domu Milke Kerin bi v sodelovanju z Ministrstvom 
za izobraževanje razmislili o postavitvi dodatnih študentskih sob, 
ki bi v času sezone lahko postale tudi turistične kapacitete.

Projekt 4

BAZENSKI KOMPLEKS

Izgradnja pokritega 25-metrskega bazena v Krškem in priprava 
dokumentacije ter potrebnih postopkov za umestitev in 
izgradnjo odprtega 50-metrskega bazena.

Učenci oz. uporabniki naše občine potrebujejo ustrezne 
prostorske pogoje za izvajanje programov. Zavzeli se bomo tudi 
za nadgradnjo OŠ dr. Mihajla Rostoharja v regionalno ustanovo, 
s čimer želimo omogočiti dodatne vire za financiranje njenega 
delovanja.





Volilni program

Področje 1

VODENJE OBČINE

Poslanstvo
Temeljno poslanstvo občinske uprave je transparentna, hitra 
in racionalna storitev v dobro vseh občanov MO Krško. Do tega 
bomo prišli skupaj z zaposleni na MO Krško, ki jim bomo zaupali, 
jih pooblastili in pomagali do skupnega cilja.

Krajevne skupnosti
Krajevnim skupnostim moramo zagotoviti večjo avtonomijo 
in finančno vzdržnost ter se hkrati truditi za vzpostavitev 
partnerskega odnosa med krajevnimi skupnostmi in občino 
(prisotnost predstavnika občine na seji sveta KS). Okrepiti je 
treba kadrovske strukture pri izvajanju nalog KS. Na obrobju MO 
Krško so razmere za življenje občanov povsem drugačne kot v 
mestu Krško. Opažamo, da se mesto razvija na vseh področjih, 
kar je prav, vendar ne smemo pozabiti na »zaklade« podeželja, 
na samooskrbne kmetije in pridne delovne ljudi. 

Strategija upravljanja
Temelj uspešnosti občine je dobro upravljanje s stavbnimi 
zemljišči in objekti. Iz tega razloga želimo revidirati lastništvo 
občinske zemlje ter pregledati, kje lahko spremenimo 
namembnost zemljišč in objektov. Naš cilj je preprečiti stihijsko 
prodajo zemljišč, ki so strateškega pomena za razvoj cele 
občine. Za nepremičnine, ki niso v uporabi, želimo s kombinacijo 
različnih ukrepov poiskati možnost dolgoročnih najemov ali 
odkupov. Mladim podjetnikom bi ponudili posebne možnosti 
uporabe občinskih nepremičnin. Njihovo najemnino bi namreč 
šteli v znesek končne kupnine. S tem bi občina podjetnikom 
olajšala pot do prvih lastniških poslovnih prostorov. Pomembno 
je uveljaviti predkupno pravico MO Krško, ker se največkrat 



izkaže za najcenenjšo. Opuščene objekte v državni lasti želimo 
prenesti na občino in jim dodati vsebino. Zagotavljali bomo 
aktivno in transparentno upravljanje vseh javnih zavodov. Glede 
na neustrezne pogoje v prostorih OŠ Dr. Mihajla Rostoharja, 
je prioriteta nadaljevati z gradnjo nove šole, ki je trenutno 
načrtovana v starem mestnem jedru. Hkrati pa bi bilo nujno 
nadgraditi institucijo kot regijsko in tako doseči participacijo 
ostalih deležnikov.

Sodelovanje
Ključ do uspeha in uresničitve ciljev je dobro sodelovanje 
med vlado in lokalno politiko, ki je v tem primeru zagotovljena. 
Čakajo nas pomembni projekti (JEK2, odlagališče radioaktivnih 
odpadkov …), za katere bo podpora in sodelovanje z vlado 
ključnega pomena. Nadaljuje se tudi sodelovanje z občinami 
v regiji in širše s ciljem izmenjave dobrih praks in uspešnih 
projektov.

Področje 2

ŠPORT, KULTURA IN ZDRAVJE

Šport
Na tem področju vidimo dve prioriteti: gradnja športne in 
rekreacijske infrastrukture za dvig kvalitete življenja občank 
in občanov ter redno vzdrževanje že obstoječe. Na prvo 
mesto prioritet je zaključevanje projekta izgradnje pokritega 
25-metrskega bazena v Krškem, razmisliti pa je treba tudi o 
možnosti izgradnje odprtega 50-metrskega bazena. Prav tako 
je treba zaključiti že odprte projekte kolesarskih in tekaških stez 
ter zagotoviti pogoje za njihov nadaljnji razvoj. Lotili se bomo 
tudi možnosti ureditve gorskih tekaških in kolesarskih poti: veliko 
možnosti za to je na Bohorju, Libni, Trški gori in Planini, ki so 
trenutno označene z markacijami.



Cilj je, da se športna in rekreacijska infrastruktura ter izvedba 
športnih programov razprši na podeželska območja, kjer je že 
razvita tradicija športnih panog.

Preučiti je treba možnost umestitve športnega parka na lokaciji 
glavni most – novi bazen, ki v bistvu že obstaja, a ni primerno 
urejen. V parku bi bile vključene površine nogomet, igrišče 
mladinskega centra, proga za speedway, igrišča za tenis in 
odbojko na mivki, nato novo urejeni bazen, ob Savi bi se lahko 
uredila še tekaška proga. Razmisliti je treba tudi o dejavnostih 
bližje Savi, ki je plovna reka: organizirali bi lahko vsaj izposojo 
kajaka ali kanuja. V obstoječo »šumico« je nujno vključiti redno 
gostinsko ponudbo in medgeneracijska igrala, kjer bi lahko 
vse generacije skupaj preživljale kvalitetno druženje. Nujna je 
sanacija »starega vojaškega peš mosta«, ki bi povezal levi in 
desni breg reke Save ter mesto z modernim športnim centrom.

Za upravljanje z občinsko športno infrastrukturo (nogometna 
igrišča, bazeni, športne dvorane …) bi ustanovili Zavod za 
šport. Njegova naloga bi bila poleg vzdrževanja tudi ustrezno 
promoviranje in trženje te infrastrukture (npr. koncert na 
stadionu Matije Gubca, priprave tujih klubov na različnih športnih 
objektih).

Kultura
Okrepiti je treba zavedanje in poznavanje bogate kulturne 
zapuščine naše občine, poznavanje pa mora služiti kot osnova 
za sodobne kulturne, turistične in podjetniške projekte. V koncept 
bomo vključili vse strokovno znanje, ki ga je v naši občini veliko, 
vse institucije in vzpostavili delujočo povezovalno točko vseh 
akterjev. Temu bomo prilagodili tudi sistem financiranja.

Kulturne dobrine morajo biti dostopne za vse, za kar bomo 
poskrbeli z uvedbo kulturnih vavčerjev za otroke in mladino. 
V občino je treba vrniti veselje in zabavo (letni kino, koncerti, 
delavnice, izobraževanja).



Posebna pozornost bo namenjena kulturi mladih: oblikovali 
bomo kulturno politiko in infrastrukturo, ki bo odraz potreb 
mladih, ki živijo v naši občini. Trudili se bomo za povezovanje 
kulturnih institucij oz. zavodov s šolami, vrtci, društvi in 
nevladnimi organizacijami ter medgeneracijsko povezovanje.

V ta namen bomo vzpostavili učinkovito platformo, ki bo 
povezovala akterje na področju kulture in umetnosti in 
koordinirala dogodke, prireditve in društva. 
S tem je povezano tudi oblikovanje občinskega kulturnega 
modela, ki bo deloval na tako na amaterski kot na profesionalni 
ter obe ravni strokovno in utemeljeno povezoval. Poseben 
poudarek kulturnega modela bi bil na t.i. živi kulturi, ki bo 
pripomogla k oživljanju mestnih in vaških središč in zadostil 
raznolikosti kulturnih potreb ljudi.

Sistematično bomo skrbeli za kulturne spomenike lokalnega 
pomena in se glede tega povezovali z institucijami, pristojnimi 
na skrb za kulturne spomenike nacionalnega pomena. Reševiti 
je treba nekaj temnih lis na področju kulture: npr. neizkoriščen 
potencial ostankov naselbine Neviodunum.

Cilj je organizacija vsaj enega dogodka oziroma festivala na 
nacionalni oz. mednarodni ravni (povezovanje z institucijami 
in kulturni industriji v širšem okolju) na področju, kjer imamo 
prepoznan bogat »kadrovski potencial in znanje« (npr. področje 
filma, knjige). Ljubiteljski kulturi bomo namenili več podpore in 
se trudili za večjo dostopnost do javnih kulturnih objektov za 
izvedbo programov.

Zdravje
Zdravje je ključnega pomena pri razvoju človeka, skupnosti in pri 
vseh segmentih družbe. Šport, zdrava prehrana, čista voda in 
zdravstveni servis so hrbtenica razvoja občine. Zavedamo se tudi 
problematike pomanjkanja zdravnikov v občini, kjer bo potrebno 
pristopiti aktivno: na kratki rok iskati rešitve za nove zaposlitve 



ter ustvariti pogoje za bivanje zdravstvenega kadra, na daljši 
rok pa organizirati okrepljeno urgentno službo in infrastrukturno 
zagotoviti dodatne kapacitete.

Podroičje 3

UREJANJE PROSTORA, INFRASTRUKTURA IN TURIZEM

Urejanje prostora
Cilj MO Krško je zagotavljanje kakovostnega bivalnega okolja 
za občane. Z ustreznim trajnostnim načrtovanjem prostorskih 
potreb in pozidave je mogoče zagotoviti namensko rabo 
območij. Stanovanjsko problematiko reševati s pomočjo 
investitorjev in drugih virov sredstev.

Skrb za živali
Želimo zgraditi občinsko zavetišče za zapuščene živali. V 
okviru zavetišča želimo oblikovati programe prostovoljstva 
in izobraževanja o skrbi za domače živali, vzpostaviti mrežo 
sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in nevladnimi 
organizacijami ter usposabljanje za lastnike in vodnike živali. 
Urediti želimo tudi pasji park s spremljajočimi programi ob 
upoštevanju že izdelanih projektnih predlogov ter lokacij. 
Vodenje zavetišča mora biti v rokah neprofitne organizacije.

Infrastruktura
V MO Krško želimo celovito pristopiti k urejanju infrastrukturnih 
projektov in trajnostno naravnane rešitve. Sprejeli bomo 
dolgoročno razvojno strategijo, ki bo vključevala trajnostno 
mobilnost z urejenimi kolesarskimi potmi, javni prevozi, sistemi 
»park&drive« ter »park&walk«, prehod na električna vozila v javnih 
institucijah ter postavitev polnilnic zanje in postavitev sončnih 
elektrarn na javne objekte. Posebno pozornost moramo nameniti 
čistilni napravi na lokaciji Vipap: MO Krško bo pozorno spremljala 
situacijo, da bo lahko pravočasno ukrepala v primeru možnega 
odkupa zemljišča. Urediti želimo kritične prometne točke v naši 
občini po najsodobnejših cestnoprometnih standardih. Poleg 
preplastitve občinskih cest bomo zagovarjali tudi postavitev 



novih osvetljenih varnih pločnikov brez spustov ter dvigov v 
križiščih. Breme prometa ob najbolj izpostavljenih cestah bomo 
reševali s kombinacijo umirjanja prometa ter protihrupnih 
ograj. V starem mestnem jedru želimo ob upoštevanju javnega 
interesa oblikovati celostno rešitev prometne problematike.

Turizem
MO Krško je s svojo lego, prometnimi povezavami in ostalo 
infrastrukturo razmeroma dobro dostopna iz vseh smeri tako za 
domače kot tudi tuje goste. Žal pa je kljub trudu ni na turističnem 
zemljevidu kot destinacije, kjer bi turisti preživeli svoj dopust. 
Želimo si, da bo tudi MO Krško okrepila svojo turistično podobo. 
V sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo in tudi Vlado 
Republike Slovenije želimo Krško umestiti med pomembne 
turistične destinacije Slovenije. S tem želimo neposredno 
pomagati lokalnemu gospodarstvu, ki je vpeto v turistični 
sektor. MO Krško bo nudila vso pomoč ponudnikom turističnih 
storitev, zlasti pri promociji in organizaciji družabnih dogodkov 
v občini. Želimo razmišljati tudi izven ustaljenih okvirov, zato 
bomo preučili možnost postavitve zipline proge od Mohorja 
do gradu Rajhenburg. Na območju Planine ali Bohorja bi lahko 
postavili tudi novo sankaško progo, ki bi zlasti v zimskih mesecih 
domačinom in obiskovalcem ponudila zanimivo dodatno 
ponudbo. Z našimi projekti želimo v Krškem oz. njegovi okolici 
zagotoviti močno atrakcijo, ki bo privabila turiste. Istočasno bi 
lahko ponudili turistične nastanitvene kapacitete za različne 
turistične segmente (klasične sobe, glamping, kamp …).
 



Področje 4

GOSPODARSTVO, PODJETNIŠTVO IN KMETIJSTVO

Gospodarstvo in podjetništvo
MO Krško bo pod našim vodstvom sodelovala pri izvedbi ključnih 
razvojnih državnih projektih. Med takšnimi sta drugi blok jedrske 
elektrarne, odlagališče radioaktivnih odpadkov ARAO ter podjetje 
Krka. Pospešiti želimo gradnjo komunalno urejenih območij za 
gospodarsko dejavnost in jih pod zelo ugodnimi pogoji ponuditi 
investitorjem, da bodo v to okolje selili nova podjetja in odpirali 
nova delovna mesta. Istočasno bomo obstoječim podjetjem 
omogočili ustrezno opremljen prostor za širitev dejavnosti. Za 
razvoj gospodarstva je potrebno povečati sredstva v proračunu 
za spodbujanje malega gospodarstva ter poskrbeti, da bodo 
mala podjetja podprta tudi s prostorsko in prometno strategijo 
MO Krško. Nove investitorje v poslovne površine želimo iskati 
tudi s posebnimi sejemskimi predstavitvami v naši regiji ter tudi 
tujini. Mlade želimo spodbuditi k podjetništvu z ozaveščanjem 
in spodbujanjem (gostovanja v šolah, podjetniške aktivnosti 
za mladino v okviru Mladinskega centra Krško, poletne šole 
podjetništva).

Kmetijstvo
V MO Krško moramo več sredstev nameniti za večjo podporo 
kmetijstvu. Želimo zagotoviti enakomeren razvoj podeželskih 
območij oziroma skupnosti, vzpostaviti mrežo oskrbe z lokalno 
hrano, ter pozvati javne zavode k skupnem naročanju lokalne 
hrane. V šolah, vrtcih, domu starejših in drugih institucijah bi 
bila tako na razpolago kakovostna, zdrava in lokalno pridelana 
hrana. Za socialno ranljivi del populacije želimo zagnati lokalno 
trgovino, ki bi prodajala cenejše prehrambene izdelke (npr. 
izdelke pred iztekom roka, kmetijski pridelki, ki jih večje trgovske 
verige zavračajo zaradi neustrezne oblike …). V sodelovanju z 
Ministrstvom za kmetijstvo ter kmeti bi na območju MO Krško 
preverili najoptimalnejše rešitve za namakanje kmetijskih 
površin.



Podroičje 5

MLADI, STAREJŠI IN RANLJIVE CILJNE SKUPINE

Mladi in starejši
Otroci so naša prihodnost, starostniki pa modrost, ki ju je 
potrebno povezati. Obema skupinama je potrebno zagotoviti vse 
tisto, kar potrebujejo. Za mlade so to zaposlitve in stanovanja, 
starejšim pa je nujno zagotoviti čim daljše bivanje v domačem 
okolju. Del finančno pridobljenih sredstev iz naslova t.i. NORP 
bomo namenili starejšim občanom (delno sofinanciranje doma 
za ostarele ali dnevne oskrbe po ključu plačila vrtca) in jih 
vključevali v projekte medgeneracijskega sožitja. Preučili bomo 
možnost izgradnja novega Doma starejših občanov. V dialogu 
si bomo prizadevali za ohranitev in nadgradnjo projektov za 
starejše (MOST, Sopotnik, pomoč na domu, varovana stanovanja 
…).

Romi
Gre za kompleksno tematiko, za rešitev katere bo potrebno 
veliko časa, energije in vključevanja vseh deležnikov (ministrstva, 
lokalna uprava, Center za socialno delo, policija, javni zavodi 
…), saj morajo delovati usklajeno. Potrebna bo socializacija ter 
izenačitev pravic in obveznosti med vsemi občani. Nadaljevati 
želimo z izobraževanjem in vključevanjem Romov v programe 
javnih del, kjer občina postane izvajalec različnih programov. 
Kot primer pretekle dobre prakse v MO Krško vidimo mentorski 
program javnih del za Rome, ki so izvajali različna lažja dela v 
mestu: vzdrževanje mestnih gredic, parkov, park okoli ribnika 
itd.).

Podroičje 6

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Pri zagotavljanju varnosti občank in občanov imata zaščita in 
reševanje velik pomen. V MO Krško bomo zato naredili vse, kar 
je v naši moči, da vrnemo Regijski center za obveščanje v Krško, 



saj menimo, da je za to na voljo vsa potrebna infrastruktura in 
kadrovska zasedba. Na območju naše občine želimo izdelati 
dolgoročni načrt nabave in financiranja opreme in vzdrževanja 
ter usposabljanja. To vidimo kot predpogoj za vzpostavitev 
primernega sistema zaščite in reševanja v občini. Želimo 
revidirati investicije v zaščito in reševanje ter postaviti jasna 
merila za dodeljevanje sredstev. V primeru večjih nesreč ali 
naravnih ujm bomo vzpostavili napreden sistem email in SMS 
obveščanja občanov. Okrepiti želimo tudi operativno sestavo 
JZ PGE Krško ter jo opremiti skladno z opremo, ki jo potrebujejo 
za izvedbo specializiranih intervencij na območju naše občine. 
Želimo okrepiti tudi preventivo, zato bomo dokončali vadbeni 
poligon pri Poklicni gasilski enoti Krško.

Zaključek

Mestna občina Krško lahko s pravo usmeritvijo in vizijo postane 
središče Posavske regije in ena izmed najbolj razvitih občin 
v Sloveniji. Ključ do zastavljenega cilja je dobra medsebojna 
komunikacija, opolnomočenje zaposlenih in enostavna storitev 
za vas.

Poslušali in slišali Vas bomo!


