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DEMOKRATIZACIJA OBČINE
•	 UVEDBA PARTICIPATORNEGA PRORAČUNA - Prizadevamo si, da bi 

preostanek proračuna po izpolnitvi obveznosti določenih z Zakonom 
o lokalni samoupravi, pripadel v odločanje občankam in občanom. 
Participatorni proračun je orodje neposredne demokracije. 
Delež investicijskih sredstev, ki bi bil namenjen participatornemu proračunu, 
bi letno določal občinski svet. Ta sredstva pa bi bila porazdeljena med 
krajevne in mestno skupnost.  
Za pomoč pri pripravi projektov bi bile občankam in občanom na voljo 
občinske strokovne službe, predloge pa bi lahko podajale tako fizične osebe, 
kot občina. Na skupščinah krajevnih skupnosti bi lahko vsak občan glasoval 
za posamezne projekte. Izbrani projekti bi bili tisti z največjim številom 
glasov.
Institut participatornega proračuna ni utopija, med drugim ga poznajo 
in uspešno izvajajo v mestih, kot so New York, Lizbona, London, Chicago, 
Toronto, Rim, Porto Alegre...

•	 UVEDBA MOŽNOSTI ODPOKLICA ŽUPANA - Institut odpoklica župana 
zaveže aktualnega župana k odgovornosti do občanov in omogoča 
proaktivno ter dejansko odpravljanje napak, povezanih s poklicno in 
osebno integriteto župana. Trenutno ne obstaja pravna podlaga, ki bi 
omogočala takojšnji odziv občanov na izjalovljena pričakovanja, ki so bila 
izražena z izvolitvijo župana. V času, ko se vedno bolj izkazuje, da je politična 
odgovornost ciklično omejena le na kratek čas volilnih kampanj, bi lahko v 
to stanje posegli občinski referendumi.

•	 RAZPOLAGANJE S KOMUNALNIMI SREDSTVI - Prizadevamo si za 
povečanje vpliva občanov pri odločanju o ureditvah dela komunalne službe 
in komunalne infrastrukture, s tem pa za transparentno razpolaganje 
sredstev, ki so temu namenjena.

•	 ODPRTA VRATA SVETNIŠKE PISARNE - Utečene navade lokalne politike 
vodijo v položaj, v katerem po izvolitvi občinskih svetnikov občani izgubijo 
vsakršen realni stik z izvoljenimi predstavniki v občinskem svetu. O njihovem 
delovanju slišijo le še po delčkih v lokalnih medijih in preko govoric. Na ta 
način se ustvarja klima skrivnostnosti, nezaupanja v delovanje občinskih 
svetnikov in razvodenelosti namena njihove funkcije.

Zaradi megalomanski projektov v preteklem mandatu 
je Občina Litija ena najbolj zadolženih občin v Sloveniji, 
zato vsi veliki infrastrukturni projekti v bližnji 
prihodnosti odpadejo... Lahko pa solidarno stopimo 
skupaj in si pomagamo...

5. oktobra se Združena levica podaja na lokalne 
volitve. Da se ljudem povrne pravica do občine, 
ki so si jo do sedaj prisvajali bolj ali manj isti ljudje 
iz istih krogov ter njihovi finančni pajdaši. Da se 
konča koruptivna vladavina in obelodani nesporno 
dejstvo, da je občina last vseh občanov in ne le stvar 
izbrancev. Da se konča brezsmiselno zadolževanje, ki 
je plod neznanja in podrejanja poslom, ki nimajo nič z 
dobrobitjo občanov.

Naj začne o občini odločati skupnost sama.
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Zaradi preglednosti delovanja in večje učinkovitosti sodelovanja z občani 
bomo uvedli redne ure odprtih vrat svetniške pisarne Združene levice 
(za pogovore in neposredni stik, za informiranje in sprejemanje kritike 
delovanja, za sprejemanje predlogov...).

•	 POVEZOVANJE S KRAJEVNIMI SKUPNOSTMI - Seje občinskega sveta bi 
se lahko selile in občasno gostovale v krajevnih skupnostih kjer prostorski 
pogoji to omogočajo, še posebej pa tam kjer bodo krajani izrazili željo. 
Spodbujali bomo delo in vpliv posvetovalnega telesa v okviru občine, 
sestavljenega iz predsednikov krajevnih skupnosti.

•	 ZDRUŽEVANJE OBČIN - Priprava raziskave o smotrnosti ponovne združitve 
občin Litija in Šmartno pri Litiji. V primeru, da bi raziskava pokazala velike 
finančne koristi in druge pozitivne strani... bi končno odločitev o ponovni 
združitvi občin sprejeli občani na referendumu. V primeru združitve bi lahko 
postali zgled ostalim slovenskim občinam...

•	 OBČINSKE SPLETNE STRANI - Občinske spletne strani je potrebno 
prenoviti, posodobiti in jih narediti uporabnikom bolj prijazne. Vzpostaviti 
možnost direktne komunikacije občanov z občinsko upravo preko e-pošte 
in odprtega spletnega foruma s strokovno administracijo.

•	 POSNETKI SEJ OBČINSKIH ORGANOV - Znotraj kadrovskih in tehničnih 
kapacitet občinske uprave (z minimalnimi stroški) poskrbeti za snemanje 
sej občinskega sveta ter odborov. Tako zagotoviti spletne direktne prenose 
(streaming) in stalen dostop do video posnetkov na spletu. 

•	 OBČINSKI MEDIJI - Poskrbeti za neodvisne, vsebinsko močne, sodobne 
medije... Potrebno je ustaviti vpliv občinskih veljakov na objave in cenzure 
v lokalnih medijih. Urednik lokalnega časopisa, ki se ga sofinancira iz 
proračuna, mora biti neodvisni poznavalec področja.

•	 STORITVE OBČINSKE UPRAVE IN JAVNIH INSTITUCIJ - Te storitve 
(birokracija) morajo postati uporabniku prijazne, v pomoč in podporo. 
Obrazce je potrebno poenostaviti, narediti lahko berljive ter uporabne 
za občane s posebnimi potrebami in jih prilagoditi tudi za računalniško 
izpolnjevanje. Ponudniki storitev se morajo zavedati, da so v službi ljudi.

•	 PRORAČUN  - Zavzemali se bomo za realno prikazovanje prihodkov znotraj 
občinskega proračuna.

•	 REVIZIJA POSLOVANJA OBČINE -Občina Litija je ena izmed najbolj 
zadolženih občin v Sloveniji. Pozdravljamo in spodbujamo odločitev 
Računskega sodišča za uvedbo revizije zadolževanja občine Litija. 
Zahtevamo pa tudi neodvisno revizijo vseh večjih gradbenih razpisov/
projektov v zadnjih treh mandatih!

GOSPODARSTVO
•	 SOUPRAVLJANJE OBČINSKIH PODJETIJ - V lokalnem okolju 

pomemben vidik gospodarstva predstavljajo javna podjetja, katerih namen 
je delovanje v javnem interesu. Kljub temu takšna podjetja v času kriznega 
neoliberalnega gospodarjenja, izgubljajo svoj primarni cilj in vedno bolj 
postajajo podrejena zakonitostim trga.
Javnih podjetij ne smejo več voditi politično nastavljene marionete, 
ampak občani, ki so kot uporabniki storitev od njih odvisni! Javna podjetja 
je potrebno upravljati v korist skupnosti, vsi dobički naj se v celoti vključijo 
v proračun občine.
Projektne in kadrovske ideje interesnih skupin in posameznikov, je potrebno 
analizirati in jih s pomočjo strokovnih služb vpeti v delovanje javnih podjetij, 
na ta način pa zagotoviti visokokakovostne storitve po ugodnih cenah. 
Nevarnostim javno-zasebnega partnerstva, ki predstavljajo sistematizirano 
korupcijo visokega kapitalizma, se je potrebno  v celoti izogniti.

•	 RAZMERJE PLAČ V JAVNIH PODJETJIH - Zavzemamo se za takojšnjo 
uvedbo razmerja 1:5 pri plačah v javnih podjetjih.

•	 ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST - Zavzemamo se za podporo 
pri odpiranju inovativnih delovnih mest. V javnih podjetjih in občinskih 
zavodih je potrebno dati poseben poudarek  transparentni obravnavi idej in 
transparentni kadrovski politiki. Zaposlovanje na podlagi znanja, izobrazbe 
in sposobnosti.
Zmanjševanje brezposelnosti s postopnim uvajanjem 6-urnega delovnika, 
najprej za nove zaposlitve v javnih podjetjih in zavodih.
Zavzemali se bomo tudi za drugačne aktivne politike zaposlovanja in se 
po danih možnostih trudili za efektiven in uporabnikom prijazen Zavod za 
Zaposlovanje - izpostava Litija. 
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•	 CO-WORKING PISARNA - Trudili se bomo za odprtje co-working  
(skupnostne) pisarne na dobri lokaciji v centru Litije. Gre za prostor, kjer 
lahko za simbolično najemnino poslujejo mladi/novi podjetniki. Taka 
pisarna bi pripeljala do medsebojnega sodelovanja, povezovanja in novih 
podjetniških idej...

•	 POVEČANJE KONKURENČNOSTI S SISTEMOM ZADRUŽNIŠTVA 
- Uvajanje zadružništva olajšuje delovanje gospodarskih subjektov... 
Zadružniško povezani mali gospodarski subjekti imajo moč, da se 
uničujočim pogojem konkurenčnosti uprejo veliko bolje, kot bi se jim lahko 
sami. Močno orožje proti uničujočim silnicam trga sta tudi vzpostavitev 
planskega ustanavljanja podjetij in uvedba samoupravljanja v njih, za kar si 
prizadevamo.

•	 PREDILNICA LITIJA - Predstavlja najmočnejši industrijski in gospodarski 
subjekt na področju Litije. Ker podpiramo vse oblike solastništva in 
soupravljanja zaposlenih, pozdravljamo soupravljanje delavcem v tem 
podjetju. Predilnica Litija je lahko zgled ostalim podjetjem. Želimo si, da 
nadaljuje s tovrstno politiko in da jo še okrepi.

•	 ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH STAVB -  Z energetsko obnovo (stavbno 
pohištvo, izolacije, prezračevanje...)  uvedemo višjo energetsko izkoriščenost 
javnih stavb. Postanejo nizkoenergijske, v nekaterih primerih celo pasivne. 
Proces obnove s pomočjo sredstev EU lahko prinese zagon srednjega 
gradbenega sektorja.

•	 LOKALNA SAMOOSKRBA - Uvedli bi sistem podeljevanja lokalnih ekoloških 
certifikatov in ponudili kvalitetno tržnico ekoloških pridelkov in izdelkov 
lokalnih ustvarjalcev. V okviru tržnice bi ponudili tudi možnost blagovne 
menjave pridelkov/izdelkov. Spodbujali in promovirali bi ponudnike ter 
obveščali potrošnike...

•	 PROGRAM SPODBUJANJA PODJETNIŠTVA - Spodbujanje razvoja 
podjetniških idej, razvoja socialnih podjetji, družbeno odgovornih podjetij 
in zadrug. Možnost ugodnejšega najema poslovnih prostorov za lokalna 
podjetja, ugodnejši najem reklamnih površin za lokalna podjetja (na 
občinskih površinah, pogoj ob podeljevanju koncesij)... 

DRUŽBA  / KULTURA 
•	 PRAVICA DO OBČINE - Prizadevamo si zgraditi občino, v kateri bodo 

lahko enakopravno sobivali in jih soupravljali ljudje različnih spolov, spolnih 
usmeritev, socialnih položajev, poklicev, starosti in kulturnih okusov.

•	 ENAKE MOŽNOSTI IN PRAVICE ZA VSE OBČANE - spolov, spolnih 
usmeritevsi smo enakopravni člani skupnosti, spodbujamo strpnost na vseh 
ravneh družbe...

•	 PROSTOVOLJSTVO - Na vseh področjih delovanja občine spoštovati, 
spodbujati in nagrajevati prostovoljno delo, prostovoljske programe/
projekte in prostovoljce. Spodbujati pomoč občan-občanu.

•	 OBČINA PO MERI OBČANOV S POSEBNIMI POTREBAMI - Potrebno 
je urediti in prilagoditi javne poti ter označevalne sisteme za vse vrste 
invalidov... Namestiti nizke reliefne talne oznake za slepe in slabovidne, ki za 
okolico niso moteče vendar pa so za ljudi kot nekašen zemljevid po mestnih 
ulicah. Talne oznake bi tako omogočale samostojno in neodvisno gibanje 
slepih in slabovidnih v okolici pomembnih občinskih zgradb, šol, vrtcev, 
želežniške postaje...
Lokalni vrtec in lokalna osnovna šola morata biti dostopna vsem otrokom s 
posebnimi potrebami. 
Odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju in psihiatričnim bolnikom 
mora biti zagotovljena možnost bivanja v stanovanjskih skupinah in vse 
pripadajoče podporne storitve.
Zavzemamo se za ustanovitev društva za pomoč psihiatričnim bolnikom in 
ljudem s duševnimi težavami. Tukaj računamo tudi na strokovno pomoč in 
podporo Zdravstvenega doma Litija.

•	 PROGRAM (PROSTI ČAS) ZA OTROKE - Zbrati  in povezati občinski 
program za predšolske in osnovnošolske otroke, spodbujati uvedbo novih 
programov (družinski center), s poudarkom na otrocih, ki niso vključeni v 
vrtec. Oživiti delovanje Društva prijateljev mladine Litija, Tabornikov... 

•	 PROGRAM ZA MLADE - Možnosti udejstvovanja in izražanja mladih na 
vseh interesnih področjih. Spodbujati delovanje organizacij, ki pripravljajo 
program za mlade (MC Litija, KLIŠE, MSOLi, društva, neformalne skupine...). 
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Resen pristop k reševanju problematike zasvojenosti.
Aktiviranje mladih v vseh krajevnih skupnostih... Spodbujanje aktivne 
udeležbe mladih v družbenem in političnem življenju.

•	 ODBOR ZA MLADINO - Takojšnja uvedba posvetovalnega telesa v okvir 
občine. 

•	 IZSELJEVANJE MLADIH - pripraviti analizo za področje občine in možne 
ukrepe proti izseljevanju mladih iz občine Litija.

•	 SKRB ZA STAREJŠE - z namenom krepitve medgeneracijske solidarnosti 
in izmenjave znanj se bomo zavzemali, da bi v višjih razredih OŠ in gimnaziji 
uvedli aktivnosti za pomoč starejšim v neposredni okolici (dober primer je 
projekt računališkega opismenjevanja, pomoč pri nakupih, pri obdelavi vrta, 
pri pripravi drv, učenje ročnih spretnosti, obrtniških znanj....)

•	 OHRANITEV IN RAZVOJ JAVNEGA ZDRAVSTVA - Ohranjanje mreže in 
razvoj javnega zdravstva. 

•	 JAVNE KUHINJE - Možnost toplega obroka za socialno ogrožene. Izkoristiti 
kapacitete kuhinj v javnih zavodih in se povezati s trgovinami s prehrano 
(pripravljena hrana, ki se jih dnevno izteče rok uporabe).

•	 ANTIFAŠISTIČNE VREDNOTE - Odločno nasprotujemo enačenju 
domobranskih in partizanskih žrtev narodno-osvobodilnega boja... 
Zavzemamo se za ohranitev vrednot NOB preko krožkov za otroke in 
mladino. Spodbujanje delovanja Zduženja borcev za vrednote NOB Litija, 
ureditev in obnova vseh spomenikov NOB v občini...

•	 PUSTNI KARNEVAL - Pozdravljamo oživljanje festivala v zadnjih letih, 
vendar pogrešamo kvalitetnejšo izvedbo... zanimivih idej v različnih 
družbenih sferah ne manjka... s povezovanjem lahko naredimo najboljši 
pustni karneval v Sloveniji in ne le vaško veselico!

•	 PROGRAMSKI RAZPISI - Popolna reforma sistema programskih občinskih 
razpisov (kultura, šport). Potrebno je poskrbeti, da se finacirajo projekti, ki 
so v javno dobro, so inovativni, kreativni kvalitetni, ki nagrajujejo uspehe 
društev... Uvesti nadzor nad izvajanjem izbranih programov. 

•	 KINO - Želimo si ponovno vzpostaviti kino v Litiji, za začetek kot sezonski 
abonma s kvalitetnim izborom filmov, druženjem, pogovorom o filmu...

•	 ALTERNATIVNA KULTURA - Spodbujanje obstoječih društev/skupin in 
ustvarjanje pogojev za nastanek novih. Litija potrebuje primerno pokrito 
prizorišče za koncerte. Povezava društev, krajevnih in mestne skupnosti 
ter javnih zavodov za skupno nabavo in uporabo ozvočenja, osvetlitve 
ter prenosnega odra... Urediti primerne pogoje in prostore za delovanje 
glasbenih skupin... Spodbujanje kulture kvalitetnih grafitov (KSP - 
smetarska vozila, kot primer dobre prakse)...

•	 TURISTIČNA PONUDBA - Regijsko povezovanje obstoječih ponudnikov in 
vsebin ter skupna promocija lahko močno pripomore k prepoznavnosti pri 
obiskovalcih in motiviranosti občank in občanov za obisk lokalnih turističnih 
točk. Kvalitetni turizem na osnovi ekoloških načel. Turistična ponudba naj 
vključuje in izkoristi reko Savo.

OKOLJE in TRAJNOSTNI RAZVOJ
•	 TRAJNOSTNI RAZVOJ - Na vseh področjih delovanja občine upoštevati 

načela trajnostnega razvoja, spodbujanje vseh ustreznih projektov na tem 
področju...

•	 ZBIRANJE ODPADKOV - Uvedba pozitivne motivacije občanov in povečan 
nadzor nad ločenim zbiranjem odpadkov. Zbiranje kosovnih odpadkov na 
način, ki zainteresiranim občanom omogoča reciklažo ali ponovno uporabo 
odpadkov.

•	 RAZGLASITEV SITARJEVCA ZA OKOLJSKO DEGRADIRANO OBMOČJE - 
Uspešna izvedba postopkov razglasitve Sitarjevca za okoljsko degradirano 
območje, lahko omogoča začetek izvedbe sanacije s pomočjo sredstev iz 
naslova Evropske Unije. 

•	 TRANSPORT - Spodbujanje projektov souporabe osebnih vozil, dogovor s 
SŽ in LPP o ugodnejših vozovnicah,  ugodnejše povezave javnega prevoza 
do Ljubljane ob vikendih (za žurerje)... Ureditev povezav javnega potniškega 
prevoza iz manjših krajev do Litije oz. železniške postaje (Vače, Hotič, 
Gabrovka, Dole).

•	 VRTIČKARSTVO IN URBANI VRTOVI - spodbujanje prebivalcev za lastno 
pridelavo hrane, povezovanje v vrtičkarske skupnosti, menjava pridelkov, 
izobraževanje o permakulturi, preučitev možnosti za nove površine vrtov 



10 11

in za ureditev le-teh... Oskrba lokalnih institucij (šol, vrtcev...) z lokalno 
pridelano hrano.

•	 ZAŠČITA NARAVNEGA OKOLJA - Ozaveščanje o smotrni rabi škropiv in 
gnojil, ureditev kanalizacij, zaščita voda pred nepremišljeno gospodarsko in 
privatno rabo, ohranjanje naravne dediščine.

•	 ZASADITEV DREVES IN SKUPNOSTNI SADOVNJAKI - Pozdravljamo 
projekt skupnostnega sadovnjaka na Rozmanovem trgu, želimo da 
se sadovnjak v prihodnjih letih poveča in da se zasadi nova drevesa in 
sadovnjake po vsej občini...

URBANIZEM in INFRASTRUKTURA
•	 GRAD PONOVIČE - Biser, ki žalostno propada pred našimi očmi... 

Sodelovanje z lastnikom (KGZ Litija) in pomoč pri pridobitvi EU sredstev za 
obnovo, organiziranje javnih razprav in tehten premislek o uporabi gradu, 
podpora vsem društvom, ki oživljajo grajski park s kulturnim programom...

•	 REŠEVANJE STANOVANJSKEGA VPRAŠANJA - Preprečevanje 
propadanja praznih stanovanj in stanovanj v državni lasti s prenosom 
slednjih v fond neprofitnih najemniških stanovanj.

•	 PARKIRIŠČA- Ureditev parkirnih režimov in nova parkirna mesta (vendar 
ne na račun zelenih površin), analiza gradnje parkirne hiše na Rozmanovem 
trgu  v okviru zadruge stanovalcev...

•	 OŽIVITEV MESTNEGA JEDRA in spodbujanje programov v njem.  
Umestitev  kulturnih in turističnih vsebin v staro mestno jedro.

•	 UREDITEV VARNIH PREHODOV ZA PEŠCE - po vsej občini, še posebej 
pa na regionalni cesti (posebej izpostavljamo nujnost postavitve prehoda v 
Spodnjem Hotiču).

•	 SANACIJA IN RENOVACIJA MOSTOV ČEZ REKO SAVO - Analizirati 
možnosti obnove, poiskati ustrezne razpise, ohraniti tehnično dediščino 
(most Jevnica in Sava).

•	 NEIZKORIŠČENI JAVNI PROSTORI - Veliko je javnih prostorov, ki so 
popolnoma neizkoriščeni, za katere pa se zdi, da bi jih bilo mogoče 

produktivno izkoristiti za socializacijo in kvalitetno preživljanje prostega 
časa občank in občanov. Kulturni center Litija, SVC, Športna dvorana... so 
le nekateri od prostorov, ki bi jih bilo mogoče zapolniti s kvalitetno vsebino 
različnega značaja. Prizadevali si bomo za njihov maksimalni izkoristek. 

•	 PREMISLEK O NAMEMBNOSTI OBJEKTOV, KI DELAJO IZGUBO - 
Nekateri objekti v lasti občine (SVC, Športna dvorana...) ne prinašajo 
pozitivnih rezultatov za gospodarstvo oz. ne delujejo v javno dobro. Njihovo 
namembnost in delovanje je potrebno premisliti in preoblikovati.

•	 OŽIVITEV PRAZNIH PROSTOROV - V sodelovanju z lastniki si bomo 
prizadevali za oddajo praznih lokalov in poslovnih prostorov (Centromerkur, 
Mercator, Borovo...) neprofitnim organizacijam v začasno brezplačno 
uporabo in podjetnikom začetnikom, kot inkubator z minimalno najemnino. 
Ker prazni prostori hitreje propadajo...

•	 REKLAMNO ONESNAŽEVANJE IN OMEJITEV OGLAŠEVANJA - Pozornost 
bomo namenili reklamnemu onesnaženju, vsepovsod nas spremljajo 
reklamni panoji z jumbo plakati, ki motijo promet in zastirajo pogled... 
Oglaševalske površine v Litiji se utapljajo v predoziranem oglaševanju. 

•	 SVETLOBNO ONESNAŽEVANJE - Predvsem trgovski objekti skrbijo 
za veliko svetlobno onesnaženost mesta, potrebno ga je zmanjšati na 
minimum. Novoletno okrasitev pa redefinirati po sistemu “manj je več” in jo 
s tem narediti tudi bolj estetsko ...

•	 KRIČEČE FASADE - Pripraviti odlok, ki določa primerne barve fasad.

•	 KOPALIŠČE - Razbiti mit o litijskem bazenu. Proučiti možnosti gradnje, 
poiskati investitorje, pridobiti EU sredstva, se organizirati v zadrugo za 
kopališče... okoljski zgled: naravno kopališče v Radljah ob Dravi...

•	 PEŠPOTI IN PARKI - Obnova obstoječih in ureditev novih, s poudarkom na 
uporabi naravnih materialov. Spoštovanje do vseh zelenih površin, ki so še 
ostale v mestu! 

•	 KOLESARSKE POTI - Regijsko povezovanje in ureditev kolesarskih poti. 
Postavitev postajališča za kolesarje (pitna voda, info točka z zemljevidom, 
nadstrešek...).

•	 ATLETSKA STEZA - Proučiti finančne in prostorske možnosti postavitve, 
poiskati investitorje, pridobiti EU sredstva...



www.zdruzena-levica.si
www.demokraticni-socializem.si

www.facebook.com/ZDRUZENALEVICA.LitijaSmartno

1. Uvedba participatornega proračuna 
in možnost odpoklica župana.

2. Oživitev praznih prostorov in oživitev 
mestnega jedra.

3. Lokalni ekološki certifikati in 
kvalitetna tržnica pridelkov.

4. Nove parcele za vrtičkanje, zasaditev 
dreves in sadovnjakov.

5. Spodbujanje alternativne kulture.

6. Povezava kolesarskih poti in 
postavitev postajališča za kolesarje.


