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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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predsednik Gibanja Svoboda



Vizija razvoja občine

ZA! Občino priložnosti.

Občina Litija s svojo lego v središču Slovenije predstavlja odlično lokacijo za 
bivanje in hkrati dostopnost drugih krajev (predvsem Ljubljanske kotline), ki 
ponujajo zaposlitvene možnosti. To pa ni dovolj, da Litija postane občina, ki 
občanom zagotavlja kakovostno bivanje. Prebivalcem, ki dnevno migrirajo, 
mora zagotoviti kakovostne vsebine, ki jih bodo bogatile, ko se vrnejo iz 
služb, ne glede na to, kje si služijo kruh. 

Občina Litija je v preteklosti žal zamudila vrsto razvojnih priložnosti. V 
Gibanju Svoboda menimo, da je razlog tudi v odsotnosti komunikacije z 
vsemi občani ter občankami. V naši občini zato želimo zagotoviti prostor 
za vse občane, tudi tiste, ki so do delovanja občine kritični. Verjamemo, da 
konstruktivna kritika vodi do boljših projektov. Poleg cestne infrastrukture 
menimo, da naši občani potrebujejo tudi ustrezno urejene zelene površine 
ter sprehajalne poti, zato bomo zagovarjali postavitev novih rekreacijskih 
površin na območju občine. Poskrbeli bomo za dobro vodenje projektov. 

Kaj je tisto, kar lahko občina zagotavlja svojim občanom za kakovostno 
bivanje? Urejena komunalna oskrba, zagotovitev delovanja zdravstvenih 
storitev, varstvo in šolanje otrok so osnovni elementi za normalno 
življenje. Voda, naše največje bogastvo še vedno ni dostopna vsem pod 
enakimi pogoji. Dodano vrednost prej naštetim osnovnim elementom pa 
predstavlja zdrav življenjski slog v smislu rekreacije, zdrave prehrane in 
kulturnega življenja. Veliko zelenih površin in pa najpomembnejše, reka
Sava, nam omogoča velike možnosti za ustvarjanje prijetnega bivalnega 
okolja, ki trenutno ni izkoriščeno v polni meri. Prav tako je pomembno 
omeniti zdravo prehrano, ki definitivno v največji meri prihaja iz lokalne 
pridelave. Dostopnost naštetih dobrin zvišuje raven življenja in standarda. 
Občina je tista, ki mora tu igrati ključno vlogo. Ne pozabimo pa tudi na 
družbene dejavnosti, predvsem kultura in šport sta izredno pomembna 
faktorja kvalitete življenja. Sprehajalne in kolesarske poti, uspešna športna 
društva in s programom pestre kulturne organizacije so ene izmed tistih, ki 
zagotovo predstavljajo dodano vrednost kakovosti življenja v vsaki občini. 
Želimo si živeti v urejeni občini, ki vse našteto zagotavlja.



Ključni razvojni projekti

ZA! Spodbujanje lokalne pridelave in
samozadostnosti občine

ZA! Ureditev mestnega in krajevnih središč

ZA! Ureditev kolesarskih poti in celovit pristop k
izkoriščanju našega turističnega potencial

Z ureditvijo pokrite tržnice bomo zagotovili udoben in moderen za vse
lokalne ponudnike, kjer bodo lahko prodajali svoje pridelke. 

Sodobni urbanistični trendi so nam pokazali, da je za revitalizacijo mest in 
občin nujno potrebna obnova mestnega jedra. V Gibanju Svoboda smo 
pripravili strategijo obnove jedra Litije in drugih krajevnih središč v naši 
občini. Občanke in občani se morajo dobro počutiti v mestnem jedru in 
krajevnih središčih. Zagotoviti je potrebno prostor za udobno preživljanje 
prostega časa in razširiti ponudbo raznovrstnih dejavnosti. Z omrežjem 
varnih ulic želimo poskrbeti za boljšo dostopnost prenovljenih središč 
zlasti za otroke ter starejše, ki potrebujejo kvalitetne javne prostore za 
vsakodnevno druženje.

Turizem z najvišjo dodano vrednostjo je ekološki turizem, ki se je v preteklih 
letih pokazal kot tržna niša Slovenije. Zato smo v listi Gibanja Svoboda 
pripravili strategijo razvoja turizma 2030, ki predvideva povezovanje 
obstoječih ponudnikov storitev, izkoriščanje reke Save, kot tudi revitalizacijo 
degradiranih območij za namene turizma. Poleg tega pa bomo uredili še
dodatne kolesarske poti na območju občine Litija, ki bodo namenjene tako 
občanom kot tudi turistom.



ZA! Gradnja obvoznih cest

ZA! Energetska sanacija objektov

Potencial pri soočanju s trenutno energetsko krizo in tudi v splošnem 
nižanju stroškov vzdrževanja objektov je v energetski sanaciji objektov in 
možnosti izgradnje sončnih elektrarn na primernih površinah, ki še dodatno 
znižujejo obratovalne stroške.

Ob sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo bomo poskrbeli, da se 
nadaljuje s postopkom izdelave državnega prostorskega načrta za gradnjo 
obvozne ceste mimo naselje Hotič in tudi začetkom umeščanja obvozne 
ceste mimo mesta Litija. 
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Volilni program

ZA! Infrastruktura, ki bo zagotovila zeleno in
prebivalcem prijazno občino!

ZA! Učinkovit in digitaliziran javni servis za vse
občane! 

 

1.

TV listi Gibanja Svoboda močno zagovarjamo, da je potrebno izvesti 
digitalizacijo občinske uprave. Občinska uprava je tisti del lokalne 
samouprave s katero ima povprečen občan pogost in neposreden 
stik, digitalizacija pa je sredstvo, ki zagotavlja preglednost kot tudi 
učinkovitost delovanja uprave. Tako bomo lahko za občane olajšali in 
pospešili poslovanje uprave, kot tudi zaposlili nove kadre v upravi, ki bodo 
izvedli postopek digitalizacije ter nadzorovali delovanje informacijske 

Trenutna energetska kriza in vedno hujše podnebne spremembe so 
povzročile, da moramo zgraditi infrastrukturo, ki nam bo omogočila, da 
bo naša občina lahko zadovoljila potrebe svojih prebivalcev. Za tovrstne 
projekte pa bomo v tesnem sodelovanju z Vlado Republike Slovenije 
črpali predvsem iz evropskih sredstev, namenjenih za zeleni prehod. V listi 
Gibanje Svoboda smo mnenja, da v kolikor želimo zagotoviti zeleno in za 
občane varno občino, moramo urediti varne kolesarske in pešpoti, ki bodo 
omogočile dostop občanov, predvsem iz predmestnih naselij do železniške 
postaje Litija. Prioriteto predstavlja tudi pospešitev projekta rekonstrukcije 
železniške postaje v Litiji. Ker želimo narediti Litijo, občanom prijazno občino, 
bomo prav tako uredili sprehajalno pot ob Savi in zamenjali obstoječo 
potratno javno razsvetljavo.



Slovenija je dežela malih podjetnikov, zato se bomo potrudili zagotoviti 
ustrezne prostore, ki bodo omogočili potencialnim investitorjem vlaganje 
v visoko tehnološke projekte in privabljal trajnostno naravnane investicije. 
Poleg tega bomo zgradili pokrito tržnico v mestnem jedru, ki bo omogočala 
lokalnim pridelovalcem, da bodo prodajali svoje pridelke, hkrati pa bodo 
lahko občani kupovali zdravo, lokalno pridelano hrano. Na področju 
turizma pa bomo poskusili izkoristiti potencial Save in uredili sprehajalne 
poti ob Savi. Za namen turizma bomo uredili tudi dodatna počivališča 
za avtodome. Eden izmed draguljev naše občinske kulturne dediščine je 
Ponoviški grad, ki že leta in leta propada. Zato bomo aktivno iskali možnost 
sanacije in ponovne oživitve nepremičnine, ki bi lahko predstavljala eno 
izmed poglavitnih atrakcijo naše občine. 

infrastrukture. Za tovrstno preobrazbo je v novi EU perspektivi rezerviranega 
veliko sredstev. Prav tako pa bomo posodobili spletno stran občine, ki bo 
zagotovila lažji dostop občanov do relevantnih informacij in dogodkov, ki se 
bodo izvedli v občini. 

ZA! Ne bomo pozabili na lokalno gospodarstvo,
kmetijstvo in turizem.
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ZA! Stanovanja za občane!

Zavedamo se, da je dostop do stanovanj za mlade v naši občini izjemno 
težaven. Cene nepremičnin so šle v zadnjih letih v nebo in na tem področju 
je nujno ukrepanje občine. Pripravili bomo strategijo, kako poiskati ustrezne 
rešitve za reševanje stanovanjske problematike. Želimo spodbuditi 
investicije na praznih zazidljivih parcelah. Prav tako pa bomo ob tesnem 
sodelovanju z Vlado Republike Slovenije in Stanovanjskim skladom 
spodbudili obnovo obstoječih stavb.


