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Luka Štumberger je športnik po duši, po srcu, po izobrazbi 
in življenjskem prepričanju. Je profesor športne vzgoje, rojen 
leta 1980. Športni copati so njegovo značilno obuvalo, z njimi 
simbolizira vztrajnost, disciplino in ciljno naravnanost. Pa tudi 
pogum, željo po povezovanju, podjetnost in poštenost. To so 
vrednote, po katerih se ravna kot človek, mož, oče, sin, brat, 
domačin, podjetnik in prijatelj. Še posebej pa kot soustvarjalec 
razvoja občine, saj je predsednik Sveta Zavoda za turizem Cerklje, 
član UO Društva obrtnikov in podjetnikov ter prostovoljec pri 
številnih projektih. Podjetništvo ima v genih, saj sta starša, 
oba podjetnika, Luka in sestro Nežo spodbujala k sprejemanju 
zahtevnih odločitev, k prevzemanju odgovornosti, postavljala 
sta vrednote marljivega dela in poštenosti ter spoštovanja do 
ljudi v ospredje. Že med študijem in tudi kot podjetnik sodeluje s 
šolami in vrtci, uči otroke različnih športov ter poučuje smučanje 
doma ter v tujini. Je vrhunski trener smučanja in nogometa s 
certifikatom »trener-pro«, poučuje pa tudi plavanje in druge 
športe. Je lastnik podjetja Jecom Šport, d.o.o., servis in izposoja 
športne opreme ter smučarska šola. Na Krvavcu uspešno deluje 
že deset let in v času zimske sezone, v sodelovanju z RTC Krvavec, 
d.d., in drugimi partnerji omogoča delo več kot 50 ljudem. 

Komunikativnost in sposobnost povezovanja sta zanj pomembni 
vrednoti, na katerih temelji uspeh pri delu. Že vrsto let se zato 
vključuje v različne projekte Društva obrtnikov in podjetnikov 
Cerklje s področja gospodarstva in turizma. Jeseni 2017 se je 
aktivno vključil tudi v usmerjanje razvoja Zavoda za turizem 
Cerklje, v katerem si kot predsednik Sveta zavoda prizadeva za 
boljše pogoje ter ustvarja primerno podporno okolje za njegovo 
delovanje. Njegova vloga pri imenovanju direktorja zavoda ter 
pridobitev prvih 80.000 EUR evropskih sredstev že prinašata 
nov zagon ponudnikom turističnih storitev v Cerkljah. 

Pogum in energijo mu daje žena Tina, s katero v začetku novembra 
pričakujeta tretjega otroka, sinova Filip in Alexander, širša družina, 
prijatelji, poslovni partnerji, podporniki in številni simpatizerji 
programa TOP Liste občine Cerklje, ki v njej prepoznajo priložnosti 
za talente, ideje, dosežke in napredek občine Cerklje.

Luka Štumberger - Občinski 
svetnik
Na lokalnih volitvah 2014 je bil kot izvoljen predstavnik Liste za 
obrt, podjetništvo in turizem član občinskega sveta. Aktivno se 
je zavzemal za boljše informiranje, več komuniciranja in večjo 
možnost vključevanja mnenj, za transparentno in uravnoteženo 
porabo javnega denarja ter za uvajanje naprednih modelov in 
sodobnih tehnologij v upravljanje občine. Je velik podpornik dobrih 
razvojnih projektov in predlagatelj številnih pobud in predlogov.

Luka Štumberger daje 
besedo
»Za kandidaturo za župana sem se odločil po pogovoru in 
podpori številnih občanov, ki tako kot jaz verjamejo, da ima 
občina Cerklje možnosti in priložnosti za hitrejši in še uspešnejši 
razvoj tako na gospodarskem, infrastrukturnem, kulturnem, 
športnem in tudi socialnem, družbenem področju. Predvsem pa 
vidim potrebo po spremembi načina delovanja občine in njenih 
organov, ki mora postati bolj pregledno, učinkovito, finančno 
optimirano in preudarno. Spremembe si občani želijo tudi na ravni 
komuniciranja. Ne le, da želijo biti bolje informirani, želijo si odprte 
in spoštljive komunikacije ter več vključenosti, več sprejemanja 
in razumevanja do pobud in novih idej. Z izkušnjami delovanja v 
svetu občine Cerklje dobro poznam delovanje občine. Kot občinski 
svetnik pa prav tako poznam izzive, ki pestijo naše občane. 
Ne bomo spregledali ne mladih, ne starejših, ne kmetovalcev, 
ne intelektualcev, ne delavcev, ne znanstvenikov, kulturnikov, 
športnikov, podjetnikov, gasilcev, obiskovalcev. Ne krajev, ne vasi, 
ne zaselkov.Vsega ne bo moč narediti čez noč, a dajem vam besedo, 
da smo z ekipo TOP liste občine Cerklje in skupaj z vami sposobni 
uresničiti program, ki bo zagotovil sodobnemu času in trendom 
primeren razvoj občine kot celote. V zadovoljstvo vseh občanov in 
občank. Vedno sem vam na voljo za pogovor in odgovor, zato mi 
pišite na e-naslov luka@toplista-cerklje.si«.

luka 
Štumberger
kandidat za 
župana občine 
Cerklje 

Izdajatelj: TOP Lista občine Cerklje, zanjo Boris Rezar, Grad 28, 4207 Cerklje na Gorenjskem | Naklada: 2.200 izvodov
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Luka o Luku ali 
Chef Jezeršek 
o kandidatu 
Štumbergerju

Ko me je Luka povabil na pogovor 
in mi predstavil namero, me je v 
prvih minutah navdušil s svojo 
iskrenostjo in čisto vizijo. Poleg 
tega sam vodi uspešno podjetje, 
kar pomeni, da ima kvalitetne 

vodstvene sposobnosti. Predvsem pa se ukvarja s poslom, pri katerem je 
pomembna vsebina in ravno vsebina je tista, ki jo v tej občini primanjkuje. 
Imamo potencial, imamo sredstva, pa jih ne znamo izkoristiti do te mere, 
da bi dodatno dvignili kvaliteto življenja v občini. Ni težko postaviti hiše, 
če imaš denar. Težko pa je ustvariti topel dom za družino in poskrbeti 
za dobre medsosedske odnose, saj je to odvisno samo od tebe, kot 
človeka. Enako je pri nas v občini.  Z vidika infrastrukture smo na dobri 
poti. Z vidika vsebin pa nas čaka še dolga pot in verjamem, da je prav 
Luka človek, ki lahko s pomočjo vseh nas na listi to tudi doseže in dvigne 
kvaliteto življenja vseh starostnih skupin v naši občini.

Tadeja 
Brankovič, 
nekdanja 
slovenska 
biatolonka 
o Luku

Je odločen, dela transpa
rentno, je dosleden, pove
zovalen in pripravljen pri

sluhniti prav vsakemu. V vsaki težavi vidi izziv in verjame, da 
rešitev obstaja. Vedno je pripravljen na dialog in pove zovalen 
način dela. Prepričana sem, da bo z vsemi temi svojimi kom
petencami dobro vodil tudi občino, v dobro vseh nas.

Jure Košir, 
nekdanji 
smučar

Luko poznam s Krvavca, 
kjer je alfa in omega 
smučarske šole in izposo
jevalnice opreme. Je pro
fesionalen in zelo zagnan. 
Letos smo skupaj snemali 
oddajo za RTV SLO. Luka 

je moral sodelovati v tekmovanju, športnih igricah. Kljub 
zasopihanosti ga trema ni zdelala in je odlično opravil in
tervju. Vsekakor so njegove odlike  delavnost, disciplina in 
iznajdljivost, kar mu lahko koristi pri novih izzivih.

TOP Lista občine Cerklje in kandidat za župana 
Luka Štumberger si prizadevajo za organiziranje redne, 
sobotne Cerkljanske tržnice, kjer bi občani in občanke ter 
drugi obiskovalci lahko kupovali pridelke in izdelke, ki jih 
ponujajo domači kmetje in drugi lokalni ponudniki.

Najboljše je tu! Doma pridelana hrana je namreč najbolj 
zdrava, saj nima transportne poti. Zato je sveža, ima znano 
lokacijo pridelave, pogosto tudi znano ime ustvarjalca ali 
družine. Takšen način oskrbe tudi zmanjšuje onesnaževanje 
okolja, prebivalci občine pa tako pomagamo k rasti 
lokalnemu kmetijstvu in gospodarstvu.

Vabljeni na tržnico in na druženje.

Vir fotografije: Luka Jezeršek Vir fotografije: Tadeja Brankovič

Vir fotografije: zurnal24.si
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Polona Kuhar

V povezovanju je moč
S svojim znanjem in izkušnjami, ki 
sem jih pridobila tudi v aktivnem 
sodelovanju v društvih, kot so 
mladi zadružniki, aktiv kmečkih 
žena, v vaški skupnosti, v pastorali, 
čebelarstvu, želim pomagati občini 
in občanom pri nadaljnjem razvoju 
in nujnih spremembah. V povezo
vanju vidim moč, ki je ključna za 
izvedbo novih idej.

Aktivna in družbeno odgovorna lista
Smo lista aktivnih, družbeno odgovornih, delavnih občanov, ki se 
zavzemamo za iste razvojne cilje  v občini Cerklje. Skupaj pogumno 
in odločno, povezano z ostalimi občani lahko stopimo večjim ciljem 
nasproti. Osebno se bom zavzemala za izvedbo čim več projektov, 
ki smo si jih zadali v programu. Prepričana sem, da bomo s pravilno 
komunikacijo in strpnostjo našli skupne rešitve tudi z drugimi 
svetniki in občani. Le tako bomo naredili korak naprej. 

Transparentnost in komunikacija
Luka je mlad, aktiven občan, uspešen v svojem osebnem in 
poslovnem življenju. Prepričana sem, da ima prave kompetence 
za župana. Občini bo prinesel nov veter v vodenju in razvoju. Že 
v tem mandatu se je kot občinski svetnik aktivno zavzemal za 
transparentno poslovanje in boljšo komunikacijo, zaradi česar je 
bil, začuda, tudi večkrat očrnjen. 

Luka Jezeršek

Kandidiram, ker sem 
odgovoren
To ni toliko želja, to jemljem kot 
dolžnost do okolja, kjer bivam 
z družino. Ko sva se z ženo po
govarjala o tem, me je vprašala 
ali verjamem, da lahko s svojim 
znanjem in izkušnjami kaj do
prinesem lokalni skupnosti. Ko sem 
temu pritrdil, mi je rekla, da je v 
tem primeru moja dolžnost, da se 

vključim v to zgodbo in pomagam pri soustvarjanju okolja, v ka
terem bodo odraščali najini otroci. Prepričan sem, da lahko v ta 
prostor prinesem vsebine, ki jih nujno potrebujemo, oblikovanje 
produktov z dodano vrednostjo, povezanost različnih subjektov 

na ravni podjetij, obrti, kmetijstva ter različnih društev. Potrebno 
se je pogovarjati in oblikovati družbo, v kateri lahko vsi delujemo 
kreativno. Biti moramo napredni, v koraku z časi, ki so pred nami. 

Dobrobit občanov je na prvem mestu
Verjamem v osnovne ideje, načela in vizijo te liste. Pod njenim 
okriljem smo zbrani ljudje, katerih cilj je poskrbeti za dobrobit 
občine, okolja, v katerem bivamo. In sedaj, ko pobližje poznam ljudi 
naše liste, sem še bolj prepričan, da je bila odločitev prava. To so 
ljudje, ki enako kot jaz, v sebi gojijo prepričanje, da se v naši občini 
skriva velik potencial, ki pa ga, žal, do sedaj nismo znali izkoristiti v 
tolikšni meri, kot bi ga lahko. Zato je čas za naslednji korak. 

Pomemben je konstruktiven pogovor
Želim si konstruktivne debate, razmišljanja, ki seže dlje od občinske 
meje. Želim si okolje, kjer lahko vsi glasno izrazimo svoje mnenje in 
dobimo konstruktiven, relevanten odgovor. Ni potrebno, da vedno 
izumimo nekaj novega, ozrimo se naokoli, poglejmo dobre primere 
in jih vključimo v naše okolje. Zavzemal se bom za argumentirane 
in konstruktivne pogovore, ki jih bomo vrednotili na podlagi 
vsebine, ne pa na podlagi tega, kdo je avtor oziroma na katerem 
“zeljniku” je ideja zrasla.

Julija Burgar

Mnogo več za občane in 
občanke
Biti občinski svetnik je odgovorna 
naloga, zato odločitev, za aktiv
no udeležbo na TOP listi občine 
Cerklje ni bila lahka. A otroci so 
že zrasli, zato lahko okolju sedaj 
končno nekaj ponudim. Z mojimi 
izkušnjami, znanji, s svežimi ide
jami in skupnimi močmi zmoremo 
narediti še mnogo več za naše 
občane.

TOP lista občine Cerklje prva in edina izbira
Top lista je zame prva in edina izbira, saj prihajam iz podjetniške 
družine in to me je v življenju zaznamovalo. Z ostalimi člani naše 
liste zelo dobro sodelujemo. Kljub razlikam med nami smo v 
življenju vsi na svojem področju pridobili veliko znanj, izkušenj, 
majhnih in velikih uspehov, ena od naših članic celo v svetovnem 
merilu. Naša občina se ponaša, da sodi med najuspešenjše v 
Sloveniji. Prepričana sem, da bo naša svetniška skupina s timskim, 
zavzetim delom občino dvignila na novo raven. Z novimi idejami in 
tudi mednarodnim sodelovanjem, bi našo občino znali ponesli v 
evropski vrh kvalitete življenja.

kandidati za občinske 
svetnike ToP liste občine 
Cerklje 
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Župan s podjetniškimi izkušnjami
Luka za župana podpiram zato ker je že v svojem uspešnem 
podjetju dokazal, da zna delati dobro in premišljeno. Kot 
aktualni občinski svetnik je bil tako aktiven podpornik dobrih, 
transparentno zasnovanih projektov, pogosto pa tudi prvi glas 
kritične opozicije, ko so se načrtovani projekti izvajali nepregledno 
ali v naglici in nepremišljeno.

Vlado Ahčin

Prednost razvoju gospodarstva, 
turizma in kmetijstva
Glede na moje področje delovanja 
se bom zavzemal za izvedbo vsa
koletnega razpisa za pospeševanje 
razvoja gospodarstva in turizma 
ter kmetijstva v občini. Zavzemal se 
bom za izgradnjo obrtnoindustrij
ske cone in iskanje primerne lokaci
je za selitev dejavnosti  iz urbanih 
delov na obrobje občine. Izgradnja 

cone je smiselna, ker se s selitvijo posla na obrobje sprostijo ka
kovostne kapacitete v urbanem središču, v coni pa je omogočen 
tudi nadaljnji razvoj podjetij, ki je znotraj naselij večinoma omejen. 
Podjetništvo in inovativnost sta gonilo družbenega in gospodarske
ga razvoja, kar vodi v napredek družbe in večjo blaginjo prebival stva, 
zato mora temu segmentu občina nameniti posebno pozornost.  

Več pogovorov s predstavniki vaških skupnosti
Občinska spletna stran je dobra in nudi veliko informacij, prav tako 
so objavljeni video posnetki občinskih sej. Splošna informiranost 
je dokaj dobra, medtem ko so informacije za pripravo na sejo OS 
občasno nepopolne in posredovane v zadnjem trenutku. Vidim 
potrebo, da bi se morali predstavniki občine večkrat sestati s 
predstavniki vaških skupnosti, da se pogovorijo o projektih, ki 
zadevajo posamezno vaško skupnost.  

Razvoj turizma zagotavlja večje prihodke
V zadnjih letih posipanje poljskih poti ni bilo najbolje urejeno, zato 
se bom zavzemal, da se to izvaja vsako leto, na podlagi informacij 
predstavnikov vaške skupnosti. Razvoj turizma v Občini prinaša 
tudi večje prihodke tudi preko turistične takse in zavzemal se bom, 
da se del letno pobrane turistične takse nameni za potrebe, ki jih 
predlagajo turistični ponudniki in vaške skupnosti iz okolij, kjer je 
bila taksa pobrana. 

Tadeja 
Brankovič

Pomembno je narediti 
odločilen korak
Ljudje smo kritična bitja, predvsem 
do drugih. V tem ni nič slabega, 
če je kritika podprta z dejstvi in 
ponujenimi možnimi rešitvami. 
Kritika je dobra za tistega, ki jo 
razume in sliši. Pa vendar se vse 
prevečkrat pritožujemo nad delom 

drugih. Le redki imamo pogum in moč stopiti iz cone udobja. Sama 
sem pripravljena. Odločitev, da  kandidiram za občinsko svetnico 
temelji predvsem na prepričanju, da lahko s svojim znanjem, 
izkušnjami, aktivnostjo in z željo po povezovanju, komunikaciji 
in realizaciji naših projektov, občini in vsem občanom, dam del 
sebe. Pripravljena sem za dobro vseh nas deliti izkušnje in narediti 
odločilni korak. S svojo aktivnostjo lahko  doprinesem dodano 
vrednost. V današnjem času morajo  biti vplivni člani družbe 
inovativni, hitri, modri in sposobni hitrega, odgovornega odločanja.  

TOP lista občine Cerklje ni politična stranka
Na TOP Listi občine Cerklje kandidiram, ker ni politična stranka. 
Smo lista, ki je močna zaradi odločnih, sposobnih posameznikov z 
različnih ključnih področij, delujemo pa za iste razvojne cilje. Močna 
ekipa  ljudi, ki se povezuje z znanjem, energijo, a je sposobna slišati 
tudi občane. Samo skupaj lahko naredimo odločen in odločilni 
naslednji korak. Sedaj je najbolj primeren trenutek.  

Luka Štumberger v izzivu vidi motiv
Luka Štumberger je mlad, ambiciozen, komunikativen in uspešen 
Cerkljan. Nikoli ga ni strah, kajti v izzivu vedno vidi motiv. 
Je odločen, dela transparentno, je dosleden, povezovalen in 
pripravljen prisluhniti prav vsakemu. V vsaki težavi vidi izziv in 
verjame, da rešitev obstaja. Vedno je pripravljen na dialog in 
povezovalen način dela. Prepričana sem, da bo z vsemi temi 
svojimi kompetencami dobro vodil tudi občino, v dobro vseh nas. 
Veliko izkušenj si je nabral že preko vseh svojih aktivnosti v zadnjih 
letih, a se zaveda, da brez  podpore svetnikov ne gre. Razvoj občine 
se lahko popolnoma zaustavi, če župan nima podpore občinskih 
svetnikov. 

Andrej Ropret
Kot Občinski svetnik želim s svojimi 
izkušnjami pomagati pri nadaljn
jem razvoju občine. S tem aktivno 
podpiram soobčane, da sledimo, 
na nekaterih področjih pa ujam
emo, korak z globalnim svetom. 
Top lista ni politična lista. Smo 
angažirani občani, ki si prizade
vamo za družbeni in socialni raz
voj na temelju obrti, podjetništva, 
kmetijstva in turizma. Zato menim, 

da je čas za naslednji korak. Luka je že v sedanjem mandatu kot 
občinski svetnik deloval zelo aktivno. Vidim ga kot povezovalnega, 
ki zna prisluhniti vsem. Z močno svetniško podporo prav on lahko 
naredi naslednji razvojni korak v občini Cerklje.

Program TOP Liste občine Cerklje 
bo predstavljen v naslednji številki 

publikacije Čas je za naslednji korak, že 
danes pa si ga lahko preberete  

na spletni strani  
www.toplista-cerklje.si/program 

Spremljajte naše aktivnosti tudi preko 
FB profila LukaStumbergerTOPLISTA
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Tanja Ciperle

Potrebujemo novo, jasno in 
enotno strategijo razvoja
Ukvarjam se s kmetijstvom, doma 
pridelujemo kislo zelje, in s tu
rizmom, saj oddajamo turistične 
sobe. V občini delujem tudi 
kot prostovoljka, saj poučujem 
angleščino. Veliko projektov v 
občini je bilo dobro zastavljenih in 
verjamem, da se bodo izvedli do 
konca.  Slovenija je v tem obdobju 

v turističnem razcvetu in tudi mi v Cerkljah potrebujemo novo, 
jasno in enotno strategijo razvoja.

Sveža energija za nove priložnosti 
Verjamem, da je čas, da na župansko mesto pride nekdo s svežo 
energijo in novim zagonom. Vem, da zna Luka Štumberger okrog 
sebe zbrati ljudi, ki so najboljši v svojih dejavnostih in potem z 
njimi ustvajati pogoje, od katerih bomo vsi imeli koristi in nove 
priložnosti. Zato ga podpiram in zato sem na njegovi listi.

Aleš Ropotar

Sedaj je pravi čas
Člani TOP Liste smo ljudje z 
različnimi, dobrimi idejami ter 
širokim področjem interesov. Te 
ideje in rešitve so v veliki meri iz
vedljive na kratek rok in bi pripo
mogle k še večji prepoznavnosti 
naše občine. Sedaj je pravi čas za 
naslednji korak.

Veliko odprtih izzivov
V našem kraju je veliko odprtih zadev. Nedokončano krožišče je po 
stečaju SCT potrebno dokončati. Urediti okolico cerkve, predvsem 
parkirnih prostorov z odkupom dela zemljišča ob cesti do cerkve. 
Nujno bi bilo potrebno urediti strugo potoka skozi vas, kot v 
nekaterih drugih krajih naše občine. Prednostno se želim zavzemati 
za izpolnjevanje obljub iz programa naše liste in delovati v dobro 
vseh občanov. Osebno se bom potrudil, da se bo občina še naprej 
razvijala v dobrobit občanov in postala vzorec dobre prakse tudi 
navzven. 

Marinka Rezar
Moje sporočilo je zelo kratko in 
jasno: podpiram TOP Listo in njen 
program delovanja, ki odraža ra
zumevanje izzivov vseh vasi v 
naši občini in vseh generacij. Luka 
pa ima mojo polno podporo za 
župana.

Jaka Ogrinc

Boljša kvaliteta življenja za 
vse generacije
S TOP Listo želim vsem občanom 
in občankam izboljšati kvaliteto 
življenja v občini Cerklje. Tu mislim 
na vse generacije. Z močno voljo, 
željo ter izkušnjami verjamem, 
da lahko kot svetnik bistveno pri
pomorem k temu. Seveda z ma
ksimalno podporo preostalih svet
nikov ter novega župana.

Poznamo pot do uspeha
Gre za listo izkušenih obrtnikov, podjetnikov in ljudi z izkušnjami 
v turizmu. Vsak zase ve, kakšna je pot do poslovnega uspeha, 
kakšne so ovire, izzivi na tej poti. Vse to se izraža v samem 
programu. Program se bo moral dopolnjevati, kar bomo dosegli 
tako, da bomo znali slišati posameznike, skupnosti, društva 
vseh vasi in zaselkov v občini Cerklje. Kot del ekipe TOP liste in 
s skupnimi močmi lahko naredimo veliko. Prihajam iz vasi Zalog 
in se bom trudil za realizacijo prednostnih zahtev prebivalcev, 
kot sta izgradnja pločnika in ureditev prometa okoli podružnične 
šole v Zalogu. Za preostale teme si bom prizadeval za vključitev v 
program in izvedbo. Smo razvojno naravnani, zato je pred nami 
veliko dela. Več kot samo za en mandat. 

Program bomo dosledno izvajali
Luka Štumbereger je po naravi športnik, borec in pozitivno naravnan 
človek. Z izborom članov liste je pokazal, da misli pri izvedbi in 
uveljavitvi svojega programa zelo resno. Zaveda se potenciala v 
občini Cerklje in tudi dobro ve, kako ga bo izvedel. Zaveda se, da je 
vseh 30 vasi in zaselkov v občini Cerklje enakovrednih.

Darinka Pavlič 
Kamien

Ne stojim ob strani
Nimam navade stati ob strani 
in zgolj spremljati dogajanja, ki 
zadevajo mene, družino ali širšo 
okolico. Sem aktivna članica 
družbe, tenkočutna do socialnih 
vprašanj, kritična do političnih 
ravnanj, ki parcialne ali celo 
zasebne interese postavljajo pred 

skupne. O svojih stališčih tedensko pišem za različne medije in kot 
del civilne družbe postavljam vsebine na javni dnevni red. Svojo 
vlogo v TOP Listi občine Cerklje vidim prav v tem, da vsebine, o 
katerih je potrebno široko občinsko povezovanje, dogovor in 
usklajenost, na ta način tudi uredimo.

Luka Štumberger bo župan vseh občanov
Vsak podjetnik dobro ve, da z obstoječo ekipo spremembe niso 
možne. Cerklje potrebujejo novo vodstvo na občinski ravni zaradi 
sprememb in novih korakov, ki jih je potrebno narediti. Luka prinaša 
v vodenje občine novo energijo, svež pogled na ta čas in tistega, ki 
prihaja za naslednje generacije. Išče sodobne, učinkovite rešitve, je 
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odprt, odlikujejo ga komunikacijske in povezovalne sposobnosti. 
Pri 38. letih je mlad, a hkrati zrel, odgovoren manager, oče, 
občinski svetnik. Zbral je odlično ekipo, ki ima znanje, energijo in 
voljo, da popelje občane in občanke v prihodnost z večjo blaginjo 
in kakovostjo življenja.

Mihaela Stare
Sem kritična opazovalka delova nja 
občine in v preteklosti kar nekaj 
rešitev ni bilo dobrih. Ne le zame, 
tudi za okolico. Zato sem se odločila 
aktivneje sodelovati pri spreje
manju odločitev glede naše prihod
nosti kot kandidatka za občinsko 
svetnico. Najbližja mi je TOP lista 
občine Cerklje, saj združuje pod
jetnike, turistične delavce, obrtnike 
in kmete. Skupaj pokrivamo široko 
področje družbe in skupaj zmore
mo ustvariti več.

Kot običnska svetnica bom skušala več pozornosti usmeriti na 
področje kmetijstva. Temu v zadnjem času ni bilo namenjeno veliko 
denarja. Kmetje si ne želimo vseh poljskih poti asfaltiranih, pač pa 
želimo dobro vzdrževane poti s primernim materialom. Asfaltirane 
poljske poti povečajo frekvenco prometa po polju, poveča se 
vandalizem po kmetijskih površinah in naša polja so prevečkrat 
odlagališče odpadkov, ki padejo iz mimo vozečih avtomobilov.

Adrijan Galjot
Izmenjava mnenj in iskanje 
skupnega jezika
Kandidatura za občinskega svetnika 
je zame popolnoma nova izkušnja. 
Sam se želim predstaviti kot aktiven 
občan, želim spoznati soobčane 
in jim pomagati pri uresničevanju 
ciljev.  Izmenjava mnenj mi ni tuja, 
prav tako iskanje skupnega jezika, 
vendar se zavedam, da je potrebno 
stati za dejstvi in jih zagovarjati.

Lista, ki dela
Obrtniki, podjetniki, kmetje, turistični delavci in vsi, ki ustvarjajo 
nove produkte, so vedno postavljeni na realna tla, ko je potrebno 
plačati račune. Vedo, da s svojimi produkti in storitvami zagotavljajo 
preživetje za svoje družine in za zaposlene. Ta področja niso ne 
levo, ne desno. Člani liste se zavzemamo za razvoj, za ureditev 
aktualnih tem v občini, stremimo k napredku in povezovanju vseh. 

Zasuti z vprašanji mladih
Nadvse spoštujem Lukov pristop, ko me je nagovoril naj ga zasujem 
z vprašanji mladih. Premalokrat se namreč starejši zavedajo, da 
mnenje mladih prav tako šteje in drugačno razmišljanje pripelje do 
nečesa boljšega in modernejšega. Izključevanje mladih v preteklosti 
se mogoče prav zato danes odraža tudi v njihovi neudeležbi na 
volitvah in to želim tudi sam spremeniti.

Nejc Novak

Mladi, »pejmo vol’t«!
Za našo prihodnost gre, zato se mo
ramo mladi vključevati v odločanje 
in oditi na volitve. Le tako bomo 
lahko vplivali na naša življenja. 
In tudi sam lahko nekaj storim za 
naš jutri le kot občinski svetnik, 
ne zgolj to, da se pritožujem nad 
delom drugih. Hkrati mladi s tem 
spoznavamo, da je delo svetnikov 
odgovorno, zato je pomembno, 

da zanj izberemo primerne soobčane. Kandidiram tudi zato, da bi 
lahko zastopal mnenja mlajše generacije v naši občini. 

Ambicioznost in svežina
Top lista je moja lista, ker je prenovljena, sveža, ambiciozna 
in pripravljena trdo delati. Zelo sem naklonjen dejstvu, da 
spodbujamo turistični razvoj in iščemo sodobne ideje, ki bodo našo 
občino povzdignile na višjo raven. Sam si bom najbolj prizadeval 
za mlade in pomoč podjetnikom – začetnikom, ki potrebujejo 
spodbude in nasvete na svoji poti.

Luku ni vseeno za nikogar
Luka Štumbergerja podpiram, ker mu ni vseeno za ljudi okoli njega. To 
spoznajo že otroci v vrtcu, ki ga na sprehodu skozi Cerklje navdušeno 
pozdravljajo, saj so si ga zapomnili kot odličnega učitelja enega od 
športov, v katerega jim je pomagal vstopiti. Poleg tega uspešno vodi 
podjetje, kar mi pove, da je organiziran, odločen in sposoben. Zato 
verjamem, da bo izziv županskega mesta opravil z odliko.

Urška 
Hrovat, 
nekdanja 
smučarka

Luka je zelo uspešen podjetnik z ogromno dobrimi idejami. 
Odlikuje ga poštenost in odprtost za nove ideje in podvige, 
kar mu bo prišlo prav pri županovanju.

Sandi 
Murovec, 
smučarski 
učitelj

Luka je zelo zavzet in dosleden. Ima redko sposobnost, 
da zna poslušati in da dejansko naredi tisto, kar si zastavi. 
Najina največja dogodivščina je celotno obdobje najinega 
sodelovanja na Krvavcu, ki je preraslo v eno najkvalitetnejših 
ponudb smučarskega znanja v Sloveniji, tako z njegove, kot 
moje strani. Luka zna poslušati, izjemno hitro se uči, vedno 
stremi h kvaliteti in je zelo korekten poslovni partner.      

Vir fotografije: zurnal24.si

Vir fotografije: citymagazine.si



KRAJ DATUM URA

Cerklje / Vašca / Pšenična polica 20. 10. 2018 10.00

Dvorje 20. 10. 2018 15.00

Lahovče 21. 10. 2018 15.00

Zalog / Glinje / Cerkljanska Dobrava / Jurčkova Dobrava / Viševca 21. 10. 2018 10.00

Grad 24. 10. 2018 17.00

Štefanja gora 26. 10. 2018 17.00

Praprotna polica 27. 10. 2018 15.00

Poženik / Šmartno / Pšata / Prenje 27. 10. 2018 10.00

Šenturška gora / Apno / Stiška vas / Sidraž / Sv. Lenart / Ravne 28. 10. 2018 15.00

Ambrož 2. 11. 2018 17.00

Vopovlje 3. 11. 2018 15.00

Spodnji Brnik 3. 11. 2018 10.00

Zgornji Brnik 4. 11. 2018 10.00

Trata / Adergas / Češnjevek 4. 11. 2018 17.00

Velesovo 4. 11. 2018 15.00

Cerklje 9. 11. 2018 16.00

Jasna 
Gabrič,
županja 
občine 
Trbovlje
Županja sem postala pri 
29ih letih. V vodenje 
občine sem prinesla ne
obremenjenost s pretek

lostjo, več poguma pri izvedbi projektov, ki bi se jih kdo 
drug ustrašil, odprtost za nove pristope in ideje ter večjo 
širino pogleda na svet in dogajanja v okolici. Zaupajo mi 
vse generacije občanov, ker jih obravnavam enakoprav
no, ker jim pri sluhnem in se trudim, da njihove pobude 
tudi izpeljem.

Dr. Vladimir 
Prebilič, župan 
občine Kočevje
Župan sem postal pri 36 letih. Starost za iz
volitev ni tako pomembna, kot je nabor vizij, 
ki so pri mlajših drugačne in bolj naravnane 
v prihodnost. Poleg načina razmišljanja, je 
pomembna tudi hitrost, saj se v sodobnem 
življenju vse odločitve sprejemajo hitreje, 
tudi zaradi razpoložljive IKT podpore, kar 

gre mlajšim bolje od rok. Večja vključenost mlajših v proces odločanja lahko 
vodi v večjo aktivnost drugih mladih v lokalni skupnosti, hkrati pa je prav, da 
mlajši prevzemajo odločitve za prihodnost, v kateri bodo tudi živeli. 
Danes mi zaupajo vse generacije, ker smo skupaj z ekipo uspeli ustvariti 
okolje, kjer vse starostne skupine predstavljajo pomembno vlogo. Še več, 
medgeneracijsko sodelovanje omogoča prenašanja znanj med generacijami, 
kar vodi v vzajemno napredovanje celotne družbe. Naše geslo pri tem delu 
je: Kočevje mora biti dom vsem! Torej prostor, kjer ni izključenih, kjer ni več in 
manj pomembnih, kjer se vsi počutimo dobro in smo sprejeti. 

Uspešna mlajša generacija županov 

Povabilo občanom in občankam na 
kostanjev piknik , na predstavitev 
in pogovor s ToP listo 

Vir fotografije: Jasna Gabrič Vir fotografije: Vladimir Prebilič


