spoštovati
enakopravnost
›› stanje družbe v katerem imamo

vsi posamezniki enake pravice in možnosti

krepiti
solidarnost
›› skupnostna zavest, medsebojna pomoč,

sodelovanje in povezanost posameznikov

razvijati
priložnosti
›› naravna in kulturna dediščina ter ljudje,

ki znajo uresničevati zamisli

delovati
trajnostno
›› skrb za okolje in razbremenitev naravnih virov,

da jih ohranimo za prihodnje generacije

MATIJA MOHAR
kandidat za občinski svet, volilna enota 1
kandidat za mestno skupnost
Kot aktivist in prostovoljec sem aktiven v Litijskem družbenem okolju (društva,
študentski klub, mladinski center). S tovrstnim delom sem si nabral veliko izkušenj
na področju pisanja in vodenja projektov, tudi mednarodnih. Želim si, da bi Občina
Litija postala zgled dobrih praks sorodnim občinam.

TEA FEMEC
kandidatka za občinski svet, volilna enota 1
kandidatka za mestno skupnost
Sem žena / mati / delavka / ženska, ki se zaveda nujnosti družbene aktivacije. V prvi
vrsti na lokalni ravni. V Litiji ni kapacitet za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega
časa in mislim, da nam to kot občanom pripada. Svoje tri otroke spodbujam k gibanju
in zdravemu načinu življenja in v občini pogrešam predvsem urejene, otrokom
primerne kolesarske in sprehajalne steze.

KAJA MLAKAR AGREŽ

BOJAN KOVAČEVIĆ

kandidatka za županjo
kandidatka za občinski svet, volilna enota 1
kandidatka za mestno skupnost

kandidat za občinski svet, volilna enota 1
kandidat za mestno skupnost

Sem Kaja. Celo življenje živim v Litiji. Moja starost in številka noge sta se pravkar srečali
na cifri 38. Delam kot oblikovalka vizualnih komunikacij. Družina mi veliko pomeni.
Z možem imava 10-letno hčerko. Po zaslugi svojih staršev povsem naravno sprejemam
različnost. Imam poudarjen socialni čut in cenim vrednost vsakega dela.
Delujem povezovalno. Poznam stanje na terenu. Nisem tiho, če se komu dogaja krivica
ali če se lahko kaj izboljša. Pohvalim dobro narejene stvari. Predlagam koristne predloge
in rešitve. Sem prostovoljka v številnih organi-zacijah in lokalna aktivistka. V preteklem
mandatu sem bila najbolj aktivna občinska svetnica. Raje naredim, kot govorim.
Nisem popolna. Vsak dan se naučim kaj novega. Za reševanje izzivov se obračam
na strokovnjake. Dobre rešitve vedno nastanejo s povezovanjem in soodločanjem
občanov. Le skupaj lahko razvijamo občino. Lahko sem županja za vse - obkrožite me!

Pozitiven energičen aktivist z izkušnjami iz mednarodnih in domačih projektov.
Verjamem, da lahko z inovativnimi spremembami in z vključevanjem več soobčanov
v politične odločitve, rešimo tako socialno kot ekonomsko krizo in ponudimo blaginjo
vsem.

ZALA MIHAILOVIĆ
kandidatka za občinski svet, volilna enota 1
kandidatka za mestno skupnost
Po poklicu sem pomočnica vzgojiteljice, trenutno zaposlena kot prodajalka. Sem tudi
večletna prostovoljka Zveze Sožitje, mamica dvema čudovitima fantkoma, odprta
oseba, ki rada prisluhne ljudem. V Litijo sem se preselila pred skoraj devetimi leti
in si želim sprememb. Zase, za svoja otroka, za mlade in starejše.

povzetek
programa

DOSTOJNO BIVANJE

ETIČNI KODEKS

6

›› je dokument, ki občinskim funkcionarjem in uslužbencem predpisuje, kaj je
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spremembe, tempo življenja in skrb za preživetje. Odzvati se moramo kolektivno
in solidarno. Občina naj okrepi svojo socialno vlogo, saj ima vrsto pristojnosti za
zagotavljanje blaginje in enakih možnosti svojih občanov.

prav in kaj ne ter preprečuje korupcijo. Je vodilo delovanja občine in predpisuje
zavezujoče standarde.

SOODLOČANJE OBČANOV

8

SKRB ZA OKOLJE

›› je ključno za demokratičen razvoj občine. Občina ga dosega z osveščanjem,
motiviranjem in sodelovanjem občanov ter izvajanjem projektov, ki upoštevajo
procese neposredne demokracije.

20

›› morata upoštevati delavske pravice, ekonomsko demokracijo, transparentnost in
sodelovanje. Občina ju spodbuja z administrativno in finančno podporo, javnim
naročanjem, razpisi, razvojnimi dokumenti.

UREJANJE PROSTORA

22

›› se lahko razvija le ob krepitvi drugačnega razmišljanja, empatije, sočutja,
pravičnosti, enakosti, sobivanja kultur in medgeneracijskega sodelovanja. Ob
vse pogostejšem pojavljanju skrajnih idej in gibanj je še posebej pomembna
vloga občine pri spodbujanju vseživljenjskega učenja, sodelovanja in pobud
posameznikov.

›› mora temeljiti na ohranitvi izgleda naravne in kulturne krajine. Prostor mora biti
namenjen zdravemu in kvalitetnemu bivanju. Občina nosi glavno odgovornost za
prostor, v katerem živimo, zato mora zagotavljati prostorske predpise z jasnimi
pravili in s premišljenimi usmeritvami.

DRUŽBA

14

›› mora biti zaradi podnebnih sprememb in vedno večjega onesnaževanja okolja
glavno vodilo delovanja občine. Ukrepati moramo odločno in pripraviti lokalni
okoljski načrt, v katerega bomo zapisali sodobne in inovativne smernice za
posamezna področja ohranjanja in varovanja okolja.

DELO IN RAZVOJ

10

›› in kvaliteta življenja nista samoumevna. Nanju vplivajo hitre družbene

POVEZOVANJE IN SODELOVANJE

27

›› je ključno orodje za razvoj občine. Omogoča uresničevanje večjih projektov,
kreativne rešitve in lažje pridobivanje sredstev. V ta namen mora občina negovati
in krepiti svoje povezave.

Avtor fotografij: ALEKSANDAR ZARIČ

etični
kodeks
je dokument, ki občinskim funkcionarjem in
uslužbencem predpisuje, kaj je prav in kaj ne ter
preprečuje korupcijo. Je vodilo delovanja občine in
predpisuje zavezujoče standarde:

JAVNO DOBRO
›› Nasprotujemo prilagajanju zasebnim
interesom pri upravljanju s prostorom
(neomejeno širjenje oglasnih površin,
trgovskih centrov in gostinskih lokalov,
sekanju dreves in krčenju zelenih
površin, prilagajanju občinskih aktov
interesom velikih investitorjev itd.) na
račun družbe in okolja.

SPREJEMANJE
ODGOVORNOSTI
›› Zagovarjamo uvedbo instituta
odpoklica občinskih funkcionarjev ter
jih tako zavezati k odgovornosti do
občanov, proaktivnosti, odpravljanju
napak, poklicni in osebni integriteti.

›› Županov mandat ne sme trajati dlje
kot dva mandata.

›› Zahtevamo, da občina enakomerno
pozornost posveča vsem delom
občine in svoje pristojnosti uporabi
za zmanjševanje družbenih in
razvojnih razlik.

›› Občina mora naročila in razpise
uporabiti za doseganje širših
družbenih ciljev in vpeljati
družbeno odgovorne in okoljske
kriterije (spoštovanje delavskih
pravic, ekološki odtis, solidarnost,
soupravljanje, trajnostni razvoj itd.).

›› Urediti moramo pravno podlago, ki bo
olajšala postopke razpisov in izvedbe
občinskih referendumov.

POSLOVANJE
›› Občina, javni zavodi in podjetja
morajo nemudoma sprejeti in
izvajati načela okolju prijaznega
poslovanja (brezpapirno poslovanje,
digitalizacija, obnovitev voznega

parka, energetska sanacija
prostorov, varčevanje, ločeno
zbiranje odpadkov itd.).

›› Občinski proračun mora biti
usklajen z občani, dobro obrazložen
in pregledno zapisan (realno
prikazovanje prihodkov in odhodkov,
obrazložitev ob vsaki postavki,
pravočasna splošna javna obravnava,
upoštevati mora razvojne načrte itd.).

›› Ustaviti moramo neracionalno
zadolževanje in pripraviti sanacijski
načrt občine, ki ne bo dodatno
finančno bremenil občanov.

›› Občina in njeni organi morajo
dosledno upoštevati zakonodajo,
poslovnike, pravilnike ter jim
prilagoditi procese dela.

prijazne ter v pomoč in podporo
(poenostavitev in digitalizacija
obrazcev, prilagoditve za občane s
posebnimi potrebami, prevodi v tuje
jezike itd.).

›› Zavzemamo se za takojšnjo uvedbo
razmerja 1:5 pri plačah v javnih
podjetjih.

›› Pri projektih in poslovanju občine se
moramo v celoti izogniti nevarnostim
javno zasebnega partnerstva,
ki predstavljajo sistematizirano
korupcijo kapitalizma.

›› Občinske akte je potrebno
sprejemati usklajeno, upoštevati
razvojne načrte, potrebe občanov in
organizacij ter načela trajnostnega
razvoja.

›› Potrebno je urediti lastništvo in
delitev zemljišč v občini z ustreznimi
spremembami v zemljiški knjigi.

›› Upravljalci javne infrastrukture
morajo delovati neprofitno in v
interesu občanov.

›› Občina mora redno nakazovati
sredstva proračunskim porabnikom.
Izplačila javnim zavodom in
nevladnim organizacijam morajo biti
prilagojena programom in projektom.

›› Število podžupanov mora biti
podrejeno razvojnim načrtom in
potrebam v občini in ne politični
strukturi občinskega sveta.

NADZOR
›› Občina Litija je ena izmed najbolj
zadolženih občin v Sloveniji.
Sprejemamo poročilo Računskega
sodišča, katerega priporočila moramo
nemudoma urediti. Zahtevamo
temeljito neodvisno revizijo vseh
večjih projektov, razpisov in naročil
ter revizijo delovanja vseh javnih
zavodov in podjetij.

›› Oblikovati in sprejeti moramo
kriterije, ki bodo zagotavljali
strokovnost in transparentnost
delovanja nadzornih svetov.

›› Storitve in postopke občinske uprave
moramo narediti uporabnikom
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soodločanje
občanov
je ključno za demokratičen razvoj občine. Občina ga
dosega z osveščanjem, motiviranjem in sodelovanjem
občanov ter izvajanjem projektov, ki upoštevajo procese
neposredne demokracije:

PARTICIPATIVNI
PRORAČUN
›› Potrebno je zagotoviti neposredno
participacijo občanov pri načrtovanju
javne porabe v obliki participativnega
proračuna in v ta namen zagotoviti
zadosten obseg sredstev (v obliki
deleža proračuna, celotnega davka
od iger na srečo itd.). Ta sredstva
bi bila ustrezno porazdeljena med
krajevne in mestno skupnost.
Primeri dobre prakse: Ajdovščina, Komen,
Sisak, Cascais, Porto Alegre, Lizbona...

›› Predloge za porabo sredstev bi
podajali občani, za pomoč pri
pripravi projektov jim bodo na
voljo občinske strokovne službe.
S preučitvijo primerov dobrih
praks bi skupaj našli najbolj
vključujoč način izbire projektov
za občino (e-participacija, občinski
referendum, zbor krajanov itd.).

›› Popolna reforma sistema občinskih

›› Javnost dela občine bomo zagotovili

razpisov (kultura, šport, sociala,
mladina). Možnost sofinanciranja
državnih in evropskih razpisov. Vsi
razpisi morajo biti javno objavljeni v
vseh občinskih glasilih in medijih.

skozi: občinsko spletno stran,
direktne prenose sej občinskega
sveta in delovnih teles, arhiv zvočnih
in video posnetkov, občinskega
glasila, digitalnih orodji itd.

›› Podpirati moramo projekte, ki so v
javno dobro, inovativni, kreativni in
vključujoči. Uvedli bomo nadzor nad
izvajanjem izbranih programov in
projektov ter porabo sredstev.

TRANSPARENTNOST
›› Zagotavljali bomo transparentnost
odločanja in poslovanja občine
ter javnih podjetij in zavodov. Po
načelu odprtih knjig bomo občanom
omogočili nadzor nad poslovanjem.

›› Zagotoviti moramo neodvisne,
neprofitne, vsebinsko močne in
sodobne občinske medije. Uredniki
morajo biti neodvisni in strokovni. V
soustvarjanje teh medijev moramo
vključiti tudi občane.

›› Vzpostaviti sistem direktne
komunikacije občanov z občinskimi
funkcionarji, delovnimi telesi in
občinsko upravo.

SOUPRAVLJANJE
›› Javna podjetja in zavodi morajo
delovati v javnem interesu,
neprofitno ter družbeno in okoljsko
odgovorno. Upravljati jih moramo v
korist skupnosti, vsi dobički naj se v
celoti vključijo v proračun občine.

›› V imenovanje upravnih in nadzornih
organov morajo biti vključeni občani.
Celoten postopek izbire članov mora
biti javno objavljen.

›› Za imenovanje članov upravnih in
nadzornih organov moramo sprejeti
pravilnike, ki bodo predpisovali
ustrezne kompetence in izkušnje
kandidatov.

›› Ideje in predloge interesnih skupin ter
posameznikov je potrebno analizirati
in jih vpeti v delovanje javnih podjetij

›› Z zagotavljanjem transparentnosti se

in zavodov. S tem želimo spodbujati
razvoj in inovativnost.

›› Zagotoviti prostor za druženje in
delovanje občanov v vseh krajevnih
skupnostih.

›› Na vseh področjih delovanja občine
moramo skozi civilni dialog vključiti
nevladne organizacije. Zavezati se
moramo k upoštevanju njihovih
mnenj in predlogov.

›› Okrepiti je potrebno uporabo
posvetovalnega referenduma
na lokalni ravni, uporabo ljudske
iniciative, zborov občanov in
e-participacije.

›› Spodbujanje posameznikov k
soodločanju v občini, v ta namen
bomo podprli projekte kot so otroški
parlament, struktuirani dialog,
srečanja krajanov itd. Zavezati se
moramo k upoštevanju njihovih
mnenj in predlogov.

borimo proti korupciji.
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delo in razvoj
morata upoštevati delavske pravice, ekonomsko
demokracijo, transparentnost in sodelovanje. Občina ju
spodbuja z administrativno in finančno podporo, javnim
naročanjem, razpisi, razvojnimi dokumenti:

DELO
›› Na vseh ravneh delovanja občine
se moramo boriti proti uporabi
prekarnega in slabo plačanega dela,
outsourcingu delavcev (pogosto
čistilke in varnostniki) in slabim
delovnim pogojem.

›› Ustvarjali bomo delovna mesta s
spodbujanjem inovativnih in zelenih
delovnih mest (v kulturi, turizmu,
lokalni samooskrbi, trajnostni
mobilnosti itd.).

›› Sprejeti moramo pravilnike, ki bodo
določili zaposlitvene kvote v javnih
podjetjih in zavodih za mlade in
ogrožene skupine.

›› Zagotavljanje socialne varnosti vseh
delavcev.

›› V javnih podjetjih in zavodih moramo
zmanjšati najemanje zunanjih
sodelavcev in storitev (outsourcing)
in iskati možnosti za sistematizacijo
polnih zaposlitev.

›› Podpirati boj za delavske pravice,
spodbujati sindikalno delovanje in
preučiti možnosti za ustanovitev
pisarne, ki bi delavcem nudila
svetovanje in pravno pomoč pri
urejanju delavskih pravic.

GOSPODARSTVO
›› Spodbujanje razvoja socialnih
podjetij, družbeno odgovornih
podjetij in zadrug. Podprli bomo
podjetja, ki želijo delovati trajnostno,
upoštevajo pravice zaposlenih,
zagotavljajo primerne življenjske
standarde, vključujejo delavce v
odločanje in lastništvo, imajo urejene
odnose s sindikati itd.

›› Omogočiti moramo več zaposlitev
v nevladnih organizacijah in doseči
povprečje Evropske unije (5% vseh
delovnih mest).

›› Subvencioniran najem poslovnih
prostorov in s tem povezanih
stroškov ter ostale ugodnosti za
socialna in družbeno odgovorna
podjetja.

›› Odprtje prostora sodela (coworking)
v centru Litije za podjetnike in
nevladne organizacije.

›› Spodbujanje povezovanja mikro
in malih gospodarskih subjektov v
zadruge.

›› Inovativnim, visokotehnološkim in
raziskovalnim podjetniškim panogam
moramo pomagati do realizacije idej.

›› Spodbujanje lokalne potrošnje in
krožnega gospodarstva.
10

TURIZEM
›› Turizem v občini mora spoštovati
načela trajnosti, družbene in okoljske
odgovornosti ter lokalnega krožnega
gospodarstva. Zato spodbujamo
premišljene pristope k turizmu.

›› Skupna promocija občine kot
destinacije za enodnevni turizem in
enotni nastop na trgu (publikacije,
sejmi, spletna stran namenjena
turistom itd.). Oblikovanje turističnih
produktov, ki bodo povezali vse točke
turističnega interesa.

›› Razvijati moramo turistične
potenciale naše občine, ki jih
predstavljajo Rudnik Sitarjevec,
širše območje Vač, Grad Ponoviče,
oglarska in rokodelske dejavnosti,
prireditve, pohodniške in kolesarske
poti, plezališča itd.

›› Reko Savo prepoznavamo kot
edinstveno priložnost za razvoj
turizma. Reka nudi možnosti za
razvoj kopališč, ribištva, čolnarstva,
piknik prostorov, območij za gibanje v
naravi itd.

›› Rudnik Sitarjevec in območje Vač
prepoznavamo kot veliko priložnost
za razvoj znanstvenega turizma.

›› V občini moramo zagotoviti
več prenočišč s spodbujanjem
prestrukturiranja kmetij v turistične,
fizičnih oseb k oddaji prostorov,
ureditvijo prostorov za kampiranje itd.

›› Razvijati moramo muzejsko
dejavnost v občini. Povezati
delovanje Mestnega muzeja,
samostojnih zbirk in spominskih sob
ter jih ustrezno kadrovsko in finančno
okrepiti. Zagotoviti moramo pomoč
pri prijavi na nacionalne in evropske
razpise.

›› Organizatorje prireditev in
gostinske ponudnike moramo
spodbuditi k razvoju turistično
privlačne kulinarične ponudbe, ki
bo vključevala predvsem lokalne
pridelke (savske ribe, leteči žganci,
mlečni izdelki, čebelarski pridelki,
zelišča, pijače, meso in mesni izdelki
itd.).

›› Ohranjati, podpirati in razvijati
moramo rokodelstvo in domačo obrt.

KMETIJSTVO
›› Pripraviti moramo lokalni akcijski
načrt za kmetijstvo, ki bo na podlagi
stanja, potreb pridelovalcev,
predelovalcev in porabnikov opredelil
dolgoročno strategijo razvoja in
spodbud za dejavnosti v kmetijstvu.
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›› Spodbujali bomo razvoj strategije
lokalnih skupnosti, ki bodo stremele k
samooskrbi na lokalni ravni.

›› S spodbudami bomo poskrbeli za
razvoj kmetijstva, ki bo sposobno
pridelati dovolj zdrave, kakovostne in
cenovno dostopne lokalne hrane za
vse občane, hkrati pa bo omogočalo
dostojno preživetje delavcem v
kmetijskih dejavnostih tako na
velikih, kot tudi na manjših kmetijah.

›› V javnih zavodih in podjetjih
moramo povečati delež porabe
lokalno pridelane in ekološke
hrane na več kot 30%. V okviru
občinske administracije moramo
zaposliti koordinatorja, ki bo
organiziral občinsko prehransko
verigo (povezovanje porabnikov
in pridelovalcev hrane, stabilna

proizvodnja, zmanjševanje zavržene
hrane, zmanjševanje embalaže itd.).

›› V vseh javnih zavodih uvesti tematski
teden lokalne hrane.
Primer dobre prakse: Slovenski zajtrk

›› Pomoč pri širitvi in prestrukturiranju
dejavnosti na kmetijah v turistične,
okolju prijazne, ekološke, čebelarstvo,
zeliščarstvo, reja drobnice,
rokodelstvo, kulinarika, izobraževanje
itd.

›› Občina mora pospešiti ustanavljanje

GOZDARSTVO
›› Izobraževanja za lastnike gozdov v
sodelovanju z Zavodom za gozdove
(varno delo z motorno žago, nega
gozda, krojenje lesa, tujerodne
invazivne vrste itd.).

›› Občina mora sprejeti ukrepe za

zadrug in lokalnih verig, ki bodo
združevale kmetije in porabnike
(članstvo, administrativna podpora,
zagotavljanje prostorov, razpisi,
lokalna prodajalna brez embalaže,
tržnica itd.).

zaščito gozdnih površin: nadzor
nad krčenjem gozda, preprečevanje
goloseka, zaščita ravninskega gozda
in ostalih gozdnih površin s posebnim
pomenom, zaščita pred škodljivci,
sajenje novih dreves itd.

›› Občina razpolaga s številnimi

›› V občini moramo spodbuditi razvoj

kmetijskimi zemljišči, ki se zaraščajo
ali samo kosijo. Za večjo obdelanost
bi morali ta zemljišča brezplačno
oddati pridelovalcem in zadrugam,
ki sodelujejo v občinski prehranski
verigi.

trajnostne lesno predelovalne
industrije.
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družba
se lahko razvija le ob krepitvi drugačnega razmišljanja,
empatije, sočutja, pravičnosti, enakosti, sobivanja
kultur in medgeneracijskega sodelovanja. Ob vse
pogostejšem pojavljanju skrajnih idej in gibanj je še
posebej pomembna vloga občine pri spodbujanju
vseživljenjskega učenja, sodelovanja in pobud
posameznikov:

PROSTOVOLJSTVO
›› Na vseh področjih delovanja občine
moramo spoštovati, spodbujati
in nagrajevati prostovoljno
delo, prostovoljske programe in
prostovoljce.

›› Javnim zavodom moramo zagotoviti
sredstva za izvajanje programov za
prostovoljce (stroški prevozov, dela,
prehrane, izobraževanj itd.).

›› Pridobiti moramo certifikat
prostovoljcem prijazna občina.

›› Spodbujati moramo razvoj
prostovoljskih organizacij in
aktivnosti (razpisi, javna naročila,
javne prireditve, srečanje
prostovoljcev, izobraževanja itd.).

MLADI
›› Spodbujati udejstvovanje in
izražanje mladih na vseh interesnih
področjih. Spodbujati delovanje vseh
organizacij, ki pripravljajo programe
za mlade.

›› Takojšnja zagotovitev sredstev za
program in kadrovska okrepitev
Mladinskega centra Litija.

›› V občini Litija je potrebno zagotoviti
več stalnih zaposlitev mladinskih
delavcev v okviru javnih zavodov in
nevladnih organizacij.

›› Omogočiti moramo soodločanje
mladih na vseh področjih delovanja
občine. Občina mora sprejeti odlok
o mladini s katerim bo ustanovila
odbor za mladino in uredila delovanje
občinskega mladinskega sveta.

›› Mlade po vseh krajevnih skupnostih
moramo spodbuditi k aktivni udeležbi
v družbenem in političnem življenju.
V ta namen bomo vzpostavili mobilno
enoto mladinskega centra in zaposlili
terenskega mladinskega delavca.

›› Zgraditi moramo več varovanih
stanovanj za naše občane, ki bodo
imela primeren dostop do storitev,
rekreacijskih površin, javnega
prevoza itd.

›› Urediti primeren način javnega

STAROSTNIKI
›› Povišali bomo sredstva in obseg
subvencioniranja storitev oskrbe
starejših na domu. Vsakemu občanu
bomo zagotovili cenovno dostopno in
pravočasno pomoč na domu.

›› Potrebno je doseči široko dosegljivost
domov za socialno prikrajšane
starejše občane, ki si zaradi nizkih
pokojnin in visokih stroškov tovrstne
oskrbe ne morejo privoščiti.

prevoza za starejše občane, ki jim
bo olajšal vsakodnevne opravke in
omogočal vključevanje v družabno
življenje.
Primer dobre prakse: Projekt Sopotniki

›› Ustanoviti moramo dnevni center
aktivnosti za starejše občane z
namenom preprečevanja osamitve
starejših (družabne aktivnosti,
svetovanje, demenci prijazna točka,
udobno bivanje starejših, skupine
za samopomoč, medgeneracijsko
sodelovanje itd.).

KULTURA
›› Oživljanje mestnega in vaških jeder
z umeščanjem javnih prireditev,
razvojem družbeno odgovornega
podjetništva in turističnih dejavnosti.

›› Zagotoviti ustrezne javne prostore
in pripadajočo opremo za izvajanje
kulturnih dejavnosti: gledališka
dvorana, kino, notranje in zunanje
koncertno prizorišče, montažni oder,
ozvočenje, lučna tehnika, prostori za
skladiščenje itd. Ti prostori in oprema
morajo biti občanom na voljo za
neprofitni najem.

›› Ustanovitev javne agencije, ki bi
prevzela izvajanje javnih prireditev,
s tem bi izboljšali kvaliteto,
razbremenili javne zavode, nevladne
organizacije in prostovoljce ter
povečali število obiskovalcev.

›› Pustni karneval moramo ohraniti .
Predstavlja velik turistični potencial,
zato ga je potrebno finančno podpreti
in urediti prostor za skladiščenje in
izposojo kostumov.
Primer dobre prakse: Pustni karneval Reka

›› Spodbujati in ustrezno financirati
moramo vse oblike kulturnega
udejstvovanja, saj so nepogrešljive za
kvaliteto življenja.

›› Pridobitev sredstev za arheološka
izkopavanja in restavracijo
umetniških del (Pregelj, Plečnik,
Badjura itd.).

›› Spodbujati moramo
neinstitucionalizirano alternativno
in mladinsko kulturo. Podpreti
moramo prostore svobodnega
kulturnega ustvarjanja in civilnega
udejstvovanja. Urediti je potrebno

Primer dobre prakse: Festival Ljubljana
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status in poskrbeti za razvoj
sodobnih in alternativnih oblik
umetnosti (konceptualna, grafitarska,
ulična, gledališka, plesna, rock, jazz
itd.)

›› Spodbujati dostopnost kulture,
kulturnih in umetniških prireditev za
vse okuse in generacije.

›› Spodbujamo delovanje mladih
samostojnih glasbenikov in skupin.
Poskrbeti moramo za ustrezne
vadbene prostore, opremo in jim
zagotoviti pogoje za prijavo na
občinske razpise.

›› Knjižnica Litija se v zadnjih letih
sooča s prostorsko stisko, širitev
knjižnice moramo nemudoma uvrstiti
v razvojni načrt občine ter poskrbeti
za finančna sredstva s prijavami na
ustrezne razpise.

ŠPORT
›› Urediti moramo dostop do
rekreativnih površin za vse občane
kot del spodbujanja zdravega
življenjskega sloga in omogočiti
brezplačen dostop do javnih
rekreacijskih prostorov za ranljive
skupine.

›› Poseben poudarek moramo nameniti
razvoju športov povezanih z reko
Savo: razvoj ribištva, kajakaštva,
raftinga, plavanja, itd.

›› Izkoriščanje naravnih danosti
občine za razvoj športov v naravi:
pohodništvo, kolesarstvo, hoja po
potokih, plezanje, jadralstvo, drsanje,
plavanje, potapljanje, jamarstvo, trim
steze, adrenalinski parki itd.

›› Spodbujati športne prireditve v
občini z namenom spodbujanja
aktivnega življenja občanov in
turističnega potenciala (Litijski tek,
Levstikova pot, Tek na Petelinjek,
Pohod Tisje itd.).

›› Vzdrževati in modernizirati moramo
javne športne objekte ter zmanjšati
stroške najemnin za neprofitne
vadbe. S prijavo na evropske razpise
moramo pridobiti finančna sredstva
tudi za izgradnjo novih športnih
objektov (plezalna stena, skate park,
prizorišče za e-športe itd.).

›› Povečati sredstva za javne športne
programe v občini in jih prilagoditi
tudi rekreaciji žensk.

›› Razvoj smučišča na Dolah v

(prenočišča, kulinarika, prireditve,
javni prevoz, parkirišča itd.).

›› Spodbujati moramo zdrav in aktiven
življenjski slog z organizacijo
neprofitnih športnih tečajev za vse
generacije občanov (tek, plavanje,
kolesarjenje, gibalne vaje, plavanje
itd.)

VZGOJA IN
IZOBRAŽEVANJE
›› Javna predšolska in šolska mreža
mora biti kakovostno zasnovana,
dobro razvejana in dostopna vsem.
Smo proti ukinjanju podružničnih šol.

›› Zagotoviti moramo enake možnosti
za vse otroke. Stroški (šolskih
potrebščin, ekskurzij, šol v naravi
itd.) postavljajo otroke iz različnih
okolji v neenakovreden položaj.
Občina mora zagotoviti potrebno
materialno pomoč, da lahko vsi otroci
enakovredno participirajo pri teh
dejavostih.

›› Vzpostaviti poklicno usmerjanjanje,
ki bo v skladu z razvojnim načrtom
občine in ga podpreti z vzpostavijo
občinskega štipendijskega sklada.
Primer dobre prakse: PIF pomurska
izobraževalna fundacija

›› Izboljšati sodelovanje z Gimnazijo
Litija z namenom večje vključenosti
dijakov v lokalno dogajanje in v njih
spodbuditi željo po raziskovanju naše
občine.

›› Omogočiti vključevanje otrok s
posebnimi potrebami in otrok iz
socialno ogroženih družin v programe
glasbene šole.

›› Pomoč organizacijam pri prijavah na
razpise namenjene vseživljenjskemu
učenju, neformalnemu izobraževanju
in prostovoljstvu.

ZNANOST
›› Spodbujanje in sofinanciranje
znanstveno raziskovalnih del
povezanih z občino (kulturna
in naravna dediščina, razvojne
priložnosti, zgodovina, ekologija,
kulinarika, geologija itd.)

›› Mineraloška edinstvenost rudnika
Sitarjevec je izjemna priložnost za
znanost. Zato moramo preučiti vse
možnosti za njegovo zaščito (npr.
UNESCO) in vzpostavitev znanstveno
raziskovalnega središča.

›› Podpora inovativnim iniciativam in
idejam (tehnologija, izobraževanje,
ekologija, gozdarstvo, kmetijstvo,
turizem, itd.)

›› Proučitev možnosti za vzpostavitev
Centra za šolske in obšolske
dejavnosti (CŠOD) v občini Litija.

›› Spodbujati moramo strukturirani
dialog o lokalnih tematikah, aktivno
državljanstvo, prostovoljstvo,
neformalno izobraževanje.

večnamenski športni center, ki
bo primeren za vse letne čase in
ureditev pripadajoče infrastrukture
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dostojno
bivanje
in kvaliteta življenja nista samoumevna. Nanju vplivajo
hitre družbene spremembe, tempo življenja in skrb za
preživetje. Odzvati se moramo kolektivno in solidarno.
Občina naj okrepi svojo socialno vlogo, saj ima vrsto
pristojnosti za zagotavljanje blaginje in enakih možnosti
svojih občanov:

STANOVANJSKA
POLITIKA
›› Povečati moramo delež javnih
neprofitnih najemnih stanovanj v
obsegu, ki bo pokril vse stanovanjske
potrebe občanov. Povečali bomo
vlaganja v gradnjo novih stanovanj
in spodbujali ustanavljanje
stanovanjskih zadrug.

›› Vzpostavili bomo nadzor nad
nepremičninskim trgom v občini in
sprejeli ukrepe za pomoč občanom
(omejevanje višine najemnin, pomoč
pri nakupu prvega stanovanja,
mobilizacija neuporabljenih
stanovanjskih površin, register
najemodajalcev in najemnikov itd.).

›› Vzpodbujanje naseljevanja mladih
družin na izpraznjene kmetije, ki
s tem oživijo, podpirajo lokalno
samooskrbo in omogočajo mladim
življenje v bolj zdravem okolju.

›› V boju proti energetski revščini
bomo ustanovili sklad za pomoč
socialno ranljivim občanom pri
sanaciji neprimernih bivalnih
razmer (zamenjava kurilnih naprav,
odstranjevanje vlage, komunalne
napeljave, potresna varnost,
poplavna varnost, energetska obnova
itd.).

›› Ureditev in sofinanciranje dostopa
do stanovanj za gibalno ovirane in
starejše občane (dvigala, klančine,
parkirišča itd.).

›› Umestitev bančnih in poštnih storitev
v mestne četrti in vsa vaška naselja.

ZDRAVJE
›› Pripraviti moramo lokalni akcijski
načrt za javno zdravje z namenom
varovanja in spodbujanja zdravega
življenjskega sloga občanov

(investicije v javno zdravstveno
infrastrukturo in opremo, dobro
razvejana mreža zdravstvene oskrbe,
občina po meri občanov s posebnimi
potrebami, preventivne akcije
in osveščanje, subvencioniranje
cepljenj, krvodajalske akcije, nadzor
prenašalcev bolezni, tečaji prve
pomoči itd.)

›› Ukiniti ali nadomestiti moramo
koncesionarske storitve v zdravstvu
in jih nadomestiti z javnimi. Krepitev
zasebnega na račun javnega je
potrebno prekiniti tudi tako, da se
prostore in opremo uporablja le za
namen javnega zdravstva.

›› Vzpostaviti moramo sistem
brezplačnih prostovoljnih cepljenj za
občane (klopni meningoencefalitis,
gripa za ogrožene skupine, HPV za
dečke itd.)
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›› Občanom v stiski, ki so ostali brez
dostopa do zdravstvene oskrbe,
mora lokalna skupnost priskočiti na
pomoč. Podpirati moramo pro bono
zdravstvene projekte in ponuditi
pomoč pri plačevanju dodatnega
zdravstvenega zavarovanja revnim
zaposlenim.

SOCIALNA POMOČ
›› Socialno ogroženim moramo
zagotoviti dnevni topli obrok. Za to
lahko izkoristimo kapacitete kuhinj v
javnih zavodih. Za projekt bo skrbel
koordinator, ki organizira občinsko
prehranjevalno verigo.

varstvo, poenotene cene vrtcev v
občini, mesto v vrtcih za vse otroke,
vključitev vseh otrok s posebnimi
potrebami v vrtec in osnovno šolo,
skupine za samopomoč za starše,
varna točka za vse družinske člane,
preprečevanje zlorab in nasilja v
družini itd.

Primer dobre prakse: Zavod pod strehco

›› Podpiranje civilnih iniciativ in
posameznikov za ustanavljanje
društev in skupin za samopomoč
(psihiatrični bolniki, ljudje s
duševnimi težavami, zasvojenci,
invalidi, vplivi stresa, depresija itd.).

›› Odraslim osebam z motnjo v
duševnem razvoju in psihiatričnim
bolnikom moramo zagotoviti bivanje
v stanovanjskih skupinah in jim
omogočiti vse pripadajoče podporne
storitve.

›› Socialno ogroženim občanom
omogočiti odpis dolgov, ki jih imajo
pri občinskih podjetjih, kot je to
predvideno z državnim zakonom.

DRUŽINAM PRIJAZNA
OBČINA

›› V Litiji moramo zgraditi nov javni
vrtec Najdihojca v lastništvu občine,
pri čemer se moramo izogniti javno
zasebnemu partnerstvu in v njem
omogočiti prostor za vse otroke (brez
najemanja dodatnih kapacitet).

›› Uredili bomo otroška igrišča po vsej
občini, parkirišča za starše z vozički,
šolske poti itd.

›› Naša občina mora postati vsem
družinam prijazna občina: dvig
pomoči ob rojstvu ali posvojitvi
otroka, subvencionirano počitniško
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skrb za okolje
mora biti zaradi podnebnih sprememb in vedno večjega
onesnaževanja okolja glavno vodilo delovanja občine.
Ukrepati moramo odločno in pripraviti lokalni okoljski
načrt, v katerega bomo zapisali sodobne in inovativne
smernice za posamezna področja ohranjanja in
varovanja okolja:

ONESNAŽEVANJE
›› Okrepitev občinske okoljske
inšpekcijske službe. Povečati
moramo pomen javnih servisov in
storitev, vezanih na urejanje okolja.

›› Uvedli bomo okoljsko takso za
obremenitelje okolja. Zbrana
sredstva bodo namenjena obnovi
degradiranih območij, preprečevanju
in zmanjševanju vplivov ekoloških
nesreč ter osveščanju občanov.

›› Z osveščanjem in sankcioniranjem
preprečevati nastanek in uporabo
divjih odlagališč, vnos in razraščanje
invazivnih vrst ter rabo okolju
škodljivih snovi.

›› V občini vzpostaviti opazovalnice
okolja ter poskrbeti za redno javno
objavljanje okoljskih podatkov (npr.

čistost voda, ustreznost voda za
kopanje, onesnaženost zraka).

›› Sodelovanje z onesnaževalci z
namenom zmanjšanja njihovega
negativnega vpliva na okolje. Uvedba
okoljske takse namenjene sanaciji
degradiranih območij.

›› Imamo preveč reklamnih površin, ki
motijo promet in razglede. Sprejeti
moramo odlok o oglaševalnih
površinah s katerim bi te površine
omejili in uredili.

›› Sprejeti moramo ukrepe za
zmanjšanje količine zavržene hrane,
ki je še užitna (nerazdeljena hrana
v javnih kuhinjah in gostinskih
obratih ter hrana pred iztekom roka
iz trgovin). V ta namen moramo
organizirati mrežo s pomočjo katere
bo ta hrana prišla do tistih, ki jo
najbolj potrebujejo (občani v socialni
stiski, samohranilci, brezdomci itd.).

RAVNANJE Z
ODPADKI

Primer dobre prakse: Sao Paulo, Grenoble

›› Zmanjšati moramo svetlobno
onesnaževanje v občini. V odlok
o varovanju okolja bomo vključili
člene, ki bodo določili standarde pri
razsvetljevanju (javna razsvetljava,
oglasna mesta, varnostna
razsvetljava, jakost in usmeritev
svetlobe).

›› Vzpostaviti cener ponovne uporabe
za zbiranje in neprofitno prodajo
še uporabnega pohištva, oblačil,
elektronske opreme, otroške opreme,
orodja, knjig itd.
Primer dobre prakse: Socialno podjetje
Knof - prodajalne Stara šola, Center ponovne
uporabe Ljubljana - Snaga, Stara roba - nova
raba...
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›› Motivacija občanov za ločeno
zbiranje odpadkov in razširitev ter
modernizacija ekoloških otokov.

›› Vzpodbuditi moramo investicije v

(regijskega centra za ravnanje z
odpadki v Zasavju) ter preverba
skladnosti s standardi varovanja
okolja.

obnovljive vire energije. Nameščanje
sončnih elektrarn na strehe stavb
v občinski lasti, v lasti občinskih
podjetij in zavodov. Izdelava
občinskih vetrnih kart in preučitev
možnost za postavitev vetrnih
parkov. Popis zapuščenih vodnih
objektov v občini in preučitev
možnosti za njihovo revitalizacijo
v obliki malih hidroelektrarn.
Subvencioniranje kvalitetnih peči na
lesno biomaso.

ENERGIJA

SAVA

›› Urediti uporabnikom prijazno
sortirnico smeti v občini.
Primer dobre prakse: Snaga Ljubljana

›› Revizija poslovanja CEROZa

›› Zastaviti lokalne energetske
koncepte z ambicioznejšimi cilji pri
zmanjševanju emisij toplogrednih
plinov, povečanja rabe obnovljivih
virov energije ter učinkovitejše rabe
energije.

›› Reka Sava je javno dobro. Sava že
od začetka poseljevanja močno
vpliva na območje naše občine, zato
moramo bolje izkoristiti priložnosti, ki
nam jih nudi reka.

›› Zaradi številnih negativnih vplivov
hidroelektraren na okolje odločno
nasprotujemo njihovi gradnji na
srednji Savi.

›› Urediti območja Nature 2000 in jih
razširiti z namenom zaščite ogroženih
vrst (sulec, vodomec, vidra, potočni
rak itd.). S tem ukrepom bomo
hkrati ohranili podtalnico, biotsko
raznovrstnost, pitno vodo ter ohranili
naravni izgled reke, ki nudi priložnosti
za razvoj trajnostnega rečnega
turizma.

›› Zaščititi in urediti je potrebno savska
prodišča ter urediti dostope do reke z
namenom razvoja naravnih kopališč,
čolnarjenja, ribištva itd.
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urejanje
prostora
mora temeljiti na ohranitvi izgleda naravne in kulturne
krajine. Prostor mora biti namenjen zdravemu in
kvalitetnemu bivanju. Občina nosi glavno odgovornost
za prostor, v katerem živimo, zato mora zagotavljati
prostorske predpise z jasnimi pravili in s premišljenimi
usmeritvami:

RUDNIK
›› Rudnik Sitarjevec ni bil nikoli
primerno zaprt. Potrebno je pridobiti
državna in evropska sredstva za
sanacijo industrijsko degradiranih
območij povezanih z delovanjem
rudnika (rudniški jaški, preprečitev
izliva vode iz jaškov, odlagališča
topilnice, poskusni rovi itd.).

TRAJNOSTNA
MOBILNOST
›› Motorna vozila so velik
onesnaževalec. Lotiti se moramo
projektov trajnostne mobilnosti
občanov: souporaba osebnih vozil,
deljenje prevozov, mreža javnih
električnih koles, urejanje občinskega
linijskega prevoza, spodbujanje
uporabe vlaka, zeleni taksi itd.

›› Javni promet mora biti učinkovit,
uporabnikom privlačen in cenovno
dostopen. Potrebno je uvesti taktni
vozni red z uskladitvijo voznih
redov in uvedbo enotne karte. S
SŽ in LPP se moramo dogovoriti za
cenejše vozovnice in večjo frekvenco
prevozov (tudi nočnih).

SKRB ZA ŽIVALI

›› Vzpostaviti moramo dolgoročni
program financiranja na področju
ravnanja z živalmi (nadzor populacij,
cepljenje, hranjenje, zdravljenje,
osveščanje občanov itd.).

›› Reorganizirati moramo sistem oskrbe
najdenih živali ter urediti neprofitno
medobčinsko zavetišče, v katerem ne
bo evtanazije zdravih živali.

URBANIZEM
›› Urbanistične ureditve v občini Litija
niso smiselno povezane ali jih sploh
ni. Potreben je razmislek in celostno
načrtovanje, ki omogoča delo po
fazah, ki se nato sestavijo v enotno
ureditev.

›› Priprava občinskih prostorskih aktov
mora biti usklajena z razvojnimi
načrti in potrebami občanov.
Potrebna je demokratizacija
upravljanja prostora. Zgolj javne
razgrnitve niso zadosten mehanizem
za zagotavljanje interesa skupnosti.

›› Poskrbeti moramo za ustrezno
zaščito prostoživečih živali in
njihovega bivanjskega okolja.
Posebno pozornost moramo nameniti
zaščitenim živalskim vrstam, ki živijo
v naši občini.

›› Spoštovati je potrebno sodobne in
inovativne načine gradnje, celostno
podobo naselij ter hkrati omogočiti
kreativnost pri gradnji. Upoštevati
moramo tudi vplive podnebnih
sprememb.

›› Finančno moramo podpreti nevladne
organizacije, ki skrbijo za živali,
delujejo na področju zaščite in
preprečevanja mučenja živali.
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›› Naselja so zasičena z prostorskimi
elementi (ekološki otoki, klopi, ute,
reklamni panoji, kontejnerji, označbe,
vozila itd.), ki niso smiselno umeščeni
v okolje ter med seboj niso usklajeni.
Naselja je potrebno pospraviti.
Poskrbeti moramo za sanacijo ali
rušenje razpadajočih objektov.

PROSTORI DRUŽENJA
›› Zelene površine v urbanih okoljih
je potrebno urediti v prostore za
rekreacijo, sproščanje, druženje
in izobraževanje občanov (poti,
klopi, igrala, parkovne igre, urbani
čebelnjaki, fitnes, športne površine,
prostori za piknik, pasja igrišča,
izobraževalne zasaditve, označitev
rastlinskih vrst itd.).

›› V občini je potrebno urediti javne
toaletne prostore.

›› V prostorski načrt občine je potrebno
vključiti načrt zasaditve in uvesti
strokovni nadzor nad urejanjem in
vzdrževanjem zelenih površin (npr.
obrezovanje dreves, zasaditev ob reki
Savi).

›› Občanom omogočiti samooskrbo
s hrano s projektom urbanih
vrtov. Urediti in razširiti obstoječa
vrtičkarska območja in spodbuditi
povezovanje občanov v vrtičkarske
skupnosti.

›› Pozdravljamo projekt skupnostnega
sadovnjaka na Rozmanovem trgu.
Želimo, da se sadovnjak v prihodnjih
letih poveča in uredi, ter postane
primer dobre prakse.
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OBJEKTI ZA
REKREACIJO
›› Prepoznati reko Savo kot
najpomembnejši objekt za rekreacijo
v občini. Spodbujati rečne športe in
zgraditi ustrezno infrastrukturo.

›› Urediti je potrebno obstoječe objekte
za rekreacijo in poskrbeti za ustrezno
opremo in vzdrževanje.

›› Urediti in označiti moramo pešpoti
na Sitarjevec iz centra mesta ter
na Svibno iz Ponovič, Gradca in
Spodnjega Hotiča.

›› Pristopiti k projektu krožne
rekreacijske poti okoli reke Save,
ki bi povezala Savski in Jevniški
most. S takšno potjo bi odprli
številne rekreacijske, turistične in
izobraževalne priložnosti. V pot bi

vključili že obstoječe sprehajalne poti
(Sitarjevec, gozdna učna pot Svibno,
Badjurova krožna pot).

›› Razbliniti mit o litijskem bazenu,
saj nam reka Sava nudi odlično in
naravno poletno osvežitev. Proučiti
možnosti in pridobiti sredstva za
gradnjo plaže ob reki Savi...
Primer dobre prakse: plaža ob Savi v
Črnučah, nabrežje Ljubljanice

›› Urediti in v turistično ponudbo

ZGRADBE
›› Javne objekte moramo čim prej
energetsko obnoviti, modernizirati ter
omogočiti kvalitetno upravljanje.

›› Nemudoma je potrebno pristopiti
k obnovi objektov občinskega
pomena: Grad Ponoviče, Farbarjev
grad, Ukmarjeva Vila, Predilniška
vila, Rotarjeva hiša, Centromerkur,
Sokolski dom, Cerkev Vernek ,
Plečnikov spomenik itd.

›› Ureditev pokopališč in poslovilnih
objektov ter omogočanje sodobnih in
inovativnih pokopov.

›› Poskrbeti moramo za ureditev
prostorov namenjenih protokolarnim
dogodkom v občini (brezplačno
sklepanje zakonskih zvez, vpisi v
zlato knjigo, podelitev občinskih
nagrad, mednarodna srečanja itd.).

CESTE

pristopiti s premislekom in v dialogu
z občani.

›› Pri gradnji državnih in regionalnih
cest je v dialogu z državo potrebno
trdno zastopati mnenja občanov.

›› Ureditev parkirišč in režimov
parkiranja (kratkotrajno parkiranje pri
vrtcih, šolah, pošti itd.) ter izgradnja
parkirnih hiš (Železniška postaja
Litija, Rozmanov trg), vendar nikakor
na račun zelenih površin!

vključiti naravna plezališča v občini.

›› Proučiti finančne in prostorske
možnosti postavitve atletskega
parka.

›› Oživiti moramo prazne in
neizkoriščene prostore v občini.
Te lahko ponudimo neprofitnim
organizacijam ter podjetnikom
začetnikom s subvencionirano
najemnino. S tem spodbujamo
kreativnost in podjetništvo.
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›› Prednost moramo dati pešcem
in kolesarjem in z ustrezno
infrastrukturo poskrbeti za njihovo
varnost v prometu.

›› V občini imamo razgiban relief in
razpršeno poselitev, posledica tega je
zelo razvejana cestna infrastruktura.
K gradnji in obnovi cest je potrebno

›› V dialogu z občani umestiti nove
elemente za povečanje varnosti v
prometu: prehodi za pešce, javna
razsvetljava, hitrostne ovire, širitev
območij umirjenega prometa,
odvodnjavanje itd.

›› V prometni ureditvi moramo
upoštevati vse deležnike v prometu

(prilagoditve za invalidske vozičke,
talne oznake za slepe in slabovidne,
zvočni in svetlobni signali za gluhe
itd.).

›› Vzpostaviti občinsko mrežo
kolesarskih poti in omogočiti izposojo
električnih koles. Ob kolesarskih
poteh urediti počivališča s pitno
vodo, nadstreškom, klopjo itd.
Primer dobre prakse: BicikeLJ

›› Po vsej občini je potrebno urediti
avtobusna postajališča in jih ustrezno
opremiti (nadstrešek, klop, vozni red,
kolesarnica, pitna voda, osvetlitev,
ogrevanje itd.)

›› Poskrbeti za varne prehode
železniške proge. V sodelovanju s
Slovenskimi železnicami obnoviti
podvoze in nadvoze s pripadajočo
infrastrukturo (npr. stopnišče med
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povezovanje
in sodelovanje
je ključno orodje za razvoj občine. Omogoča
uresničevanje večjih projektov, kreativne rešitve in lažje
pridobivanje sredstev. V ta namen mora občina negovati
in krepiti svoje povezave:

nadvozom in Knjižnico Litija) ter
zgraditi nove povezave (npr. med
Topilniško in Ljubljansko cesto v
Litiji).

MOSTOVI
›› Obnovitev in prilagoditev mostov
čez reko Savo: Sava, Litija, Kresnice.
Na litijski most vključiti ploščad za
počitek in druženje.
Primer dobre prakse: Laško

›› Obnovitev in pridobitev uporabnega
dovoljenja za visečo brv v Renkah
in izgradnja nove brvi za pešče in
kolesarje v Litiji.

›› Obujanje zgodovinskih in turistično
zanimivih prehodov čez reko Save:
zip-line, brod, ciza itd.

OBČINSKO IN
MEDOBČINSKO

›› Poskrbeti za redno odstranjevanje
naplavin, ki ogrožajo varnost mostov.

›› Vzpostaviti reden dialog med občino

OMREŽJA

in nevladnimi organizacijami.
Poskrbeti za upoštevanje podanih
predlogov pri odločitvah občine.

›› Potrebno je nadaljevati z
modernizacijo in izgradnjo
vodovodnih, kanalizacijskih,
telekomunikacijskih, električnih in
drugih omrežij.

›› Sodelovanje s sosednjimi in
sorodnimi občinami v projektih
skupnega interesa (ohranjanje reke
Save, obnovitev regionalnih cest,
promocija lokalne hrane in izdelkov,
spodbujanje skupnega turizma,
medobčinske prireditve, študijski
obiski itd.)

›› Spodbujati medsebojno povezovanje
sorodnih nevladnih organizacij v
okviru združenj (kultura, šport,
mladina, turizem, sociala itd.).

›› Graditi moramo vsa omrežja sočasno

›› Koordiniranje dogodkov in projektov

in občanom zagotavljati kvalitetno
pitno vodo, ustrezno odvajanje in
čiščenje odpadnih voda, varne in
ustrezne ceste in pločnike, dostop do
hitrega interneta, itd.

ter spodbujanje povezovanja javnih in
nevladnih organizacij.

›› Uradni obiski občinskih svetnikov in
gostovanje sej občinskega sveta v
vseh krajevnih skupnostih.

›› Pri načrtovanju moramo v čim
večji meri izkoristiti obnovljive vire
energije (javna razsvetljava na vetrno
in sončno energijo).

›› Spodbujanje povezovanja in
sodelovanja izobraževalnih ustanov
in nevladnih organizacij.

Primer dobre prakse: Velenje
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EVROPSKO IN
MEDNARODNO
›› Ustvarjanje dolgoročnih mednarodnih
partnerstev z namenom prijave na
evropske razpise, širjenje dobrih
praks, izmenjave različnih kultur,
pobratenja občin, študijskih obiskov
itd.

›› Omogočiti delo javnim zavodom

solidarnostne enote, kadrovske
okrepitve za pisanje in koordinacijo
projektov itd.).

›› Spodbujanje mednarodnih izmenjav
in mobilnosti občanov.

›› Prijavljanje razvojno raziskovalnih
projektov (kmetijstvo, trajnostni
razvoj, solidarnost, podjetništvo itd.).

›› Mednarodna izobraževanja
zaposlenih v javni upravi (študijski
obiski, job shadowing itd.).

›› Gostovanje mednarodnih delovnih
praks v občini v okviru evropskih
programov in projektov.

›› Obvezno znanje tujega jezika
zaposlenih v javnih storitvah.

in podjetjem za udejstvovanje v
mednarodnih projektih (stanovanja
za prostovoljce evropske
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