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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

Občina Šmartno pri Litiji s svojo lego v središču Slovenije predstavlja odlično 
lokacijo za bivanje in hkrati dostopnost drugih krajev. Veliko število dnevnih 
migracij lahko vodi v preoblikovanje kraja v t.i. »spalno naselje«. Občina 
se mora temu izogniti s kreiranjem prostora, ki občanom nudi kakovostne 
vsebine, ki jih bodo bogatile, ko se vrnejo iz služb ne glede na to, kje si služijo 
kruh. 

Občina Šmartno pri Litiji je v preteklosti žal zamudila vrsto razvojnih 
priložnosti. V Gibanju Svoboda menimo, da je razlog predvsem 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. 

Kaj je tisto, kar lahko občina zagotavlja svojim občanom za kakovostno 
bivanje? Prednjači vsekakor komunalna infrastruktura, prvenstveno oskrba 
s pitno vodo, ki na žalost dandanes še vedno ni samoumevna. Vlaganja 
v širitev optičnega omrežja zagotavlja doprinos predvsem prebivalcem 
oddaljenih območij, posebno v časih t.i. »dela na daljavo«. Na področju 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda bo skladno z uredbo 
potrebno večino občine opremiti s čistilnimi napravami. Pregledati je 
potrebno obstoječe delo in zastaviti način, da bo opremljanje potekalo 
skladno z načrtom uredbe. Skupnosti je potrebno zagotoviti zadostne 
kapacitete za izvajanje predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja 
ter zagotoviti delovanje zdravstvenih storitev. Zato ne smemo pozabiti 
tudi na medgeneracijsko povezovanje z domom Tisje. Smernice zdravega 
okolja za bivanje narekujejo tudi površine za rekreacijo, večji poudarek 
nameniti lokalni pridelavi zdrave prehrane in boljši samooskrbi. Občina je 
tista, ki mora tu narediti ključno vlogo pri pridobivanju namenskih površin. 
Ne pozabimo pa tudi na družbene dejavnosti, predvsem kultura in šport sta 
izredno pomembna faktorja kvalitete življenja. Sprehajalne in kolesarske poti, 
kvalitetno delujoči športni klubi in društva ter kulturna društva predstavljajo 
dodano vrednost kakovosti življenja v vsaki občini. Želimo si živeti v urejeni 
občini, ki vse našteto zagotavlja.



Volilni program

INFRASTRUKTURA, KI BO ZAGOTOVILA 
ZELENO IN PREBIVALCEM PRIJAZNO OBČINO!

Trenutna energetska kriza in vedno hujše podnebne spremembe 
so povzročile, da moramo posodobiti obstoječo infrastrukturo 
in zgraditi novo, kjer je to potrebno, da bo naša občina lahko 
zadovoljila potrebe svojih prebivalcev. Za tovrstne projekte bomo 
v tesnem sodelovanju z vlado RS iskali možnost financiranja z EU 
sredstvi namenjenimi za zeleni prehod. Prav tako smo v listi Gibanja 
Svoboda mnenja, da v kolikor želimo zagotoviti zeleno in za občane 
varno občino, moramo urediti varne kolesarske in pešpoti, ki bodo 
omogočile dostop občanov do železniške postaje Litija. 

UČINKOVIT IN DIGITALIZIRAN JAVNI SERVIS 
ZA VSE OBČANE! 

V 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 in uredili prehod na digitalno 
poslovanje. Tudi tu bomo raziskali možnost črpanja EU sredstev 
za financiranje digitalizacije in prenove poslovanja. Prav tako 
pa bomo posodobili spletno stran občine, da bo zagotovila lažji 
dostop občanov do aktualnih informacij in dogodkov v občini. 
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NE BOMO POZABILI NA LOKALNO 
GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN TURIZEM.

Slovenija je dežela malih podjetnikov, zato se bomo potrudili 
zagotoviti ustrezne prostore, ki bodo omogočili potencialnim 
investitorjem vlaganje v visoko tehnološke projekte in privabljali 
trajnostno naravnane investicije. Poleg tega bomo razširili ponudbo 
tržnice, da bodo lahko občani kupovali zdravo, lokalno pridelano 
hrano. Na področju turizma si bomo prizadevali za boljši izkoristek 
potenciala gradu Bogenšperk, zlasti z dodatnimi igrali za otroke in 
ureditvijo dostopne poti. Poleg tega pa bomo uredili še počivališče 
za avtodome in možnost polnjenja električnih vozil in koles. Aktivno 
bomo iskali možnost razširitve turistične ponudbe in povezovanja z 
drugimi turističnimi storitvami v občini in širše. 

STANOVANJA ZA MLADE IN STARE OBČANE!

Zavedamo se, da je dostop do stanovanj za mlade v naši občini 
izjemno težaven. Cene nepremičnin so visoke, ponudba stanovanj 
pa je izredno skromna ali pa je sploh ni. Prioriteta bo na gradnji 
neprofitnih stanovanj v javno-zasebnem partnerstvu. Prav tako pa 
bomo ob tesnem sodelovanju z vlado RS in Stanovanjskim skladom 
preučili možnosti za obnovo obstoječih stavb in jih ponudili mladim 
družinam.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Izvajanje predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja

Temeljna naloga občine je spremljanje demografije 
prebivalstva. Zadostne kapacitete v predšolskih in šolskih 
ustanovah so osnova za mlade družine, ki načrtujejo svojo 
prihodnost v določenem kraju. V najkrajšem času mora biti 
izdelana končna ideja novega vrtca in njegova umeščenost 
v povezavi z objektom osnovne šole. Ravno tako je potrebno 
izdelati projekt za širitev obstoječe šole in ureditev njene okolice. 

Projekt 2

Ureditev središča Šmartnega in krajevnih središč

Urbanistične smernice razvoja mestnih središč že nekaj časa 
narekujejo poudarek površin, namenjenim pešcem. Posledično 
je potrebno v okviru mogočega začrtati nove prometne ureditve 
in ponuditi vsebino, ki bo prebivalce in obiskovalce ali turiste 
vabila v središča. V Gibanju Svoboda smo pripravili strategijo 
obnove jedra Šmartna in drugih krajevnih središč v naši občini. 
Občanke in občani se morajo v svojem kraju počutiti dobro.



Projekt 3

Prenova in razvoj cestne infrastrukture in javnega prevoza 

Obnova cestne infrastrukture mora biti vodena sistematično. 
Pristop k urejanju prometa mora omogočati varen in trajnostni 
dostop iz podeželskih središč proti občinskemu središču in 
naprej v posamezna lokalna ali prometna vozlišča (železniška 
postaja Litija). Sočasno je potrebno nadgraditi sistem javnega 
prevoza, pri čemer se je potrebno ozreti širše in upoštevati 
trenutne migracijske tokove in njihovo projekcijo za prihodnost. 
Te aktivnosti bi lahko financirali iz sredstev za zeleni prehod ter 
sredstev za okrevanje in odpornost.

Projekt 4

Celovit pristop k izkoriščanju turističnega potenciala

Turistično ponudbo na območju občine je potrebno povezati 
v celoto. Zato smo v listi Gibanja Svoboda pripravili strategijo 
razvoja turizma 2030, ki predvideva povezovanje obstoječih 
ponudnikov storitev in izkoriščanje turističnih točk (npr. grad 
Bogenšperk). Poleg tega pa bomo uredili še sprehajalne in 
planinske poti in dodatne kolesarske poti na območju občine 
Šmartno pri Litiji. Za turistične nastanitve bomo proučili tudi 
možnost t.i. razpršenega turizma, kjer lahko turisti preko enotne 
točke iščejo nastanitev pri različnih ponudnikih. Sodobna 
ponudba turistom mora vključevati tudi produkte, ki niso 
vezani le na meje znotraj občine, temveč tudi v sodelovanju s 
sosednjimi občinami in se preko njih tudi lahko črpa sredstva iz 
temu namenjenih programov. 



Projekt 5

Spodbujanje lokalne pridelave in samozadostnosti občine

Povečati želimo pomen samooskrbe in lokalno pridelane hrane. 
Pridelovalcem je potrebno omogočiti prostor in priložnost 
periodične prodaje pridelkov. Poleg tega pa bomo ob tesnem 
sodelovanju z vlado RS pripravili strategijo za izvajanje 
prehajanja na obnovljive vire energije znotraj naše občine.


