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

Dr. Robert Golob,
predsednik Gibanja Svoboda



Vizija razvoja občine

V zadnjih letih se srečujemo z mnogimi izzivi, ki spreminjajo naš način 
življenja. Ključne vrednote, ki so pomembne za občino Ljubno in ji bodo 
prav gotovo omogočile napredek, dosežke in boljše življenje, so zagotovo 
sodelovanje, medsebojno razumevanje in solidarnost. Želim si, da 
živimo v okolju kjer smo svobodni, demokratični, imamo hiter dostop do 
zdravstvenih storitev, skrbimo za razvoj cestne infrastrukture in varne šolske 
poti, vlagamo v razvoj trajnostne in zelene energije, imamo urejene pogoje 
za izobraževanje in zagotovljene pogoje za naše najmlajše za prihodnost 
Ljubnega. Želim si, da bi mladi imeli možnost in priložnost za delo v Zgornji 
Savinjski dolini in vlagali delček tega nazaj v bolšjo lokalno skupnost, ne 
pa da si iščejo delo v oddaljenih krajih in v tujini. Prav tako si želim živeti 
v občini, ki ima posluh za socialno ogrožene in ostarele in da imamo 
pozitivno medgeneracijsko povezovanje. Želim si, da bi občina Ljubno 
spodbujala poslovno okolje in še več vlagala ter razvijala v turizem. Seveda 
pa je na prvem mestu skrb za naravo in okolje, ter varovanje kulturnih in 
naravnih danosti.  

Občina Ljubno ob Savinji je v preteklosti že zamudila vrsto razvojnih 
priložnosti. V Gibanju Svoboda menimo, da je razlog predvsem v 
odsotnosti dostojne komunikacije z vsemi občani ter občankami, prav 
tako pa so zadaj drugi interesi občinskih vodij. V naši občini zato želimo 
zagotoviti prostor za vse občane, tudi tiste, ki so do delovanja občine 
kritični. Verjamemo, da konstruktivna kritika vodi do odprte komunikacije, 
boljšega poslovanja ter manjše korupcije, zato želimo v našem občinskem 
glasilu in na uradni strani občine Ljubno ob Savinji ponuditi prostor za vso 
zainteresirano javnost, ne le za prispevke, ki so naklonjeni občinskemu 
vodstvu. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da dobimo zanesljivejši in 
hkrati cenejši vir vode, zato bomo preučili možnost o takojšnji odcepitvi 
od javnega podjetja Komunala d.o.o. Mozirje in aktivirali projekt za lastno 
črpališče vode na Ljubnem ob Savinji. Poleg lastnih sončnih elektrarn naši 
občani za učinkovitejšo rabo obnovljivih virov potrebujejo tudi namenski 
prostor in možnost postavitve skupne sončne elektrarne, katere lastniki 
bi bili občani in občanke Ljubnega ob Savinji. Poleg cestne infrastrukture 
menimo, da pri obnovah cest ne smemo čakati na zadnje mesece pred 



volitvami, ampak bomo poskrbeli, da bodo obnove tekle nemoteno skozi 
celoten mandat. Menimo, da naši občani potrebujejo tudi ustrezno urejene 
zelene površine, sprehajalne poti ter obnovo športnega parka, zato bomo 
zagovarjali postavitev novih rekreacijskih površin in obnovo športne 
infrastrukture na območju Ljubnega ob Savinji. Poskrbeli bomo, da se za 
sofinanciranje projektov povečajo aktivnosti pri pridobivanju sredstev iz 
države in evropskih skladov, ter poskrbeli za dobro vodenje vseh projektov.

Ljudje smo tisti, ki delamo občino boljšo in jo razvijamo: naj v nas prevladajo 
razum, prijaznost, solidarnost, poštenje, pogum, veselje in sreča ter veliko 
ustvarjalne žilice, da bomo še dolgo lahko živeli v urejenem okolju, ki ima 
dušo in nas povezuje.



Volilni program

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI 
ZELENEGA PREBOJA

 - Občina mora pripraviti projekt za lastno črpališče vode, ki je 
nujen za občino Ljubno, saj to pomeni odcepitev od javnega 
podjetja Komunale d.o.o. Mozirje in nižjo ceno vode in storitve.

 - Energetski potencial reke Savinje s pritoki predstavlja 
pomemben vir obnovljive energije v občini. 

 - Možnost subvencioniranja in inštalacije toplotnih črpalk 
in termo sond v individualnih hišah oz. gospodinjstvih 
(promocijske akcije ponudnikov). 

 - Učinkovitejša raba obnovljivih virov - občina bi morala 
občanom Ljubnega ob Savinji predstaviti možnost postavitve 
sončne elektrarne z natančnim ozaveščanjem za primerno 
integracijo na objekt in ustrezno izkoriščenostjo razpoložljivega 
prostora.  Ker za financiranje investicij v sončne elektrarne 
praviloma niso predvidena nepovratna sredstva, bi bilo 
smiselno poskušati pridobiti nižjo ceno storitve glede na število 
gospodinjstev, ki bi se odločile za to integracijo pri istem 
dobavitelju. 

 - Skupne sončne elektrarne - učinkovitejša skupna raba 
obnovljivih virov - projekt, da bi na občinski zemlji postavili 
skupne sončne elektrarne, katere lastniki bi bili občani, 
predvsem tisti, ki tega na svojem objektu ne smejo izvesti.  

 - Večja prepoznavnost lokalnih ponudnikov proizvodov in 
spodbujanje oskrbe prebivalcev in javnih zavodov z lokalno 
pridelano hrano. 

 - Zagotoviti ustrezne subvencije na kmetijskem področju.
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ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO 
DIALOGA

 - Večja vključenost občanov občine Ljubno pri aktivnostih na 
projektih: ljudje niso ozaveščeni, kaj se v občini dogaja, čeprav 
bi morali biti bolj vključeni in ozaveščeni, sploh pri novostih in 
projektih za obnovljive energije. Cilj je več javnih objav občine 
in večja vključenost digitalnih medijev pri širjenju informacij. 
To pomeni tudi večji prostor za vso zainteresirano javnost v 
občinskem glasilu in na uradni strani občine Ljubno ob Savinji.

ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO OBČINO

 - Skrb za socialno ogrožene in ostarele: brezplačna 
(sofinancirana s strani občine) pomoč in storitve za starejše, ki 
so te pomoči nujno potrebni (varovanje, pomoč na domu pri 
vsakodnevnih aktivnostih).

 - Spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine (ohranjanje 
običajev) ter druženja krajanov ob različnih priložnostih, 
obuditev vaškega jedra.

 - Izboljšanje digitalne transformacije občine Ljubno ob Savinji 
(prilagoditev sodobnih digitalnih orodij in posodobitev 
spletne strani). Ureditev možnosti brezplačnega digitalnega 
izobraževanja za starejše občane, da bodo znali spremljati vse 
spremembe in novosti.

 - Podpora projekt brezplačne šole. 
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4. ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

 - Lokalna demokracija - razvoj in  napredek sta možna le z 
motiviranimi občani, ki sodelujejo pri lokalnem razvoju občine 
s predlogi (uvedba dneva odprtih vrat in zborov občanov z 
zbiranjem predlogov za boljši jutri).   

 - Spodbujanje poslovnega okolja za mlade, pomoč pri 
zagotavljanju pogojev za bivanje in zaposlovanja. 

 - Pomoč mladim družinam pri reševanju stanovanjskega 
vprašanja, večja ponudba neprofitnih najemnih stanovanj, ki 
jih v občini Ljubno primanjkuje. 

 - Možnost gradnje novih stanovanjskih blokov (Ljubno ima 
prostorske možnosti za izgradnjo novih stanovanjskih blokov, 
kjer bi lahko občina ponudila tudi neprofitna stanovanja).

 - Ureditev športnega parka na Forštu (novo nogometno igrišče, 
novo otroško igrišče, novo košarkarsko igrišče). V občini Ljubno 
ob Savinji imamo 140 otrok, mladine in članov, ki bi morali 
dobiti boljše primerne pogoje za normalno vadbo nogometa. 
Naše nogometno igrišče na Forštu je že dotrajano, vse 
številke, ki pa so v prid temu (preko 100 prvenstvenih tekem 
in preko 600 treningov na leto) in opravičujejo intenzivnost in 
pripadnost ter željo da našim otrokom ponudimo več.  

 - Za sofinanciranje projektov povečati aktivnosti pri pridobivanju 
sredstev iz države in evropskih skladov. 

 

ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN 
VSE DELEŽNIKE

 - Sistem javnega potniškega prometa se ne razvija primerno 
na nivoju regije, saj imamo neučinkovite linije medkrajevnih in 
krajevnih  avtobusov, kar je potrebno čim prej urediti. 

 - Zdravstveni sistem – boljša oskrba z nujno medicinsko 
pomočjo - izvajanje dežurne službe v dnevnem in nočnem 
času v ambulanti na Ljubnem v okviru Zgornjesavinjskega 
zdravstvenega doma Nazarje.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Lokalna skupnost in ljudje

 - Spodbujanje poslovnega okolja za mlade. 
 - Pomoč mladim družinam pri reševanju stanovanjskega 
vprašanja.

 - Brezplačna pomoč in storitve za starejše (sofinancirana 
s strani občine), ki so te pomoči nujno potrebni 
(varovanje, pomoč na domu pri vsakodnevnih aktivnostih, 
medgeneracijsko povezovanje …). 

 - Oživitev trškega jedra z raznovrstnimi sejmi, dogodki, tržnicami, 
kjer najdemo lokalno pridelano hrano.

 - Izboljšanje dostopnosti informacij o ponudnikih lokalnih, 
domačih izdelkov.

 - Večji posluh za delovanje društev, klubov in zagotavljanje 
ustreznih finančnih sredstev. 

 - Zagotavljanje sredstev za obnovo in širitev športne 
infrastrukture. 

 - Podpora projektu brezplačne šole.
 - Zagotoviti ustrezne subvencije na kmetijskem področju.



Projekt 2

Lasten vir vode ter skupne sončne elektrarne

Na Ljubnem ob Savinji je bil že pred časom narejen elaborat o 
vodah in možnost svojega lastnega vira. Izkazalo se je, da ta vir 
normalnega črpališča vode obstaja pri Jezeru na Ljubnem in 
da je voda zelo kakovostna ter zajetje ogromno, ki bi prebivalce 
Ljubnega ob Savinji oskrbovalo vrsto let. To pa hkrati pomeni 
odcepitev od javnega podjetja Komunala d.o.o. Mozirje ter 
zanesljivejši in predvsem cenejši vir.

Preučili bomo projekt izgradnje skupne sončne elektrarne na 
občinski zemlji, katere lastniki bi bili občani, predvsem tisti, ki 
tega na svojem objektu ne smejo izvesti. 

Projekt 3

Prometna infrastruktura

Izboljšali bomo obstoječe avtobusne povezave, ter tako 
občanom omogočili, da bolje koristijo sistem javnega prevoza. 
Tu imamo v mislih predvsem starejše, ki imajo prevoze 
brezplačne, pa le tega ne morejo dostikrat koristiti, saj so 
dejansko linije do Celja, Velenja in Ljubljane podhranjene. Zdaj 
je to še kako zelo pomembno tudi med delovnim tednom, ker je 
cesta preko Črnivca zaprta. 

Zgraditi novo kolesarjem prijazno kolesarsko pot, ki bo povezala 
Zgornje Savinjsko dolino s Koroško, preko Šaleške doline in 
omogočala bolj varne športne aktivnosti.  



Projekt 4

Turizem

V TIC Ljubno ob Savinji dobite informacije o turistični ponudbi 
kraja, naravnih in kulturnih zanimivostih, možnostih namestitve 
in aktualnih prireditev, primanjkuje pa informacij o več aktivnih 
doživetij, ki so se jih turisti željni udeležiti (športne aktivnosti, 
ribolov, pohodništvo, turno smučanje, plezanje, itd.).  

Po drugi strani imamo na Ljubnem ob Savinji veliko lokalnih 
ponudnikov domačih proizvodov in premalo informacij, kje se 
ponudniki nahajajo. Prav tako bi bilo dobro zagotoviti pogoje, da 
se lokalni ponudniki tedensko (ob vikendih) predstavijo na Forštu 
in na stojnicah promovirajo svoje proizvode.    


