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Sem domačin, tu živimo že generacije ... ... in ustvarjamo nove

Vedno aktiven, komunikativen, timski človek

Profesor 
športne 
vzgoje, 
profesionalni 
trener vrste 
športov, ki 
jih prenašam 
na mlajše 
generacije ...

S spoštljivim stiskom roke ministrici in predsedniku države

... z Ingemarjem 
Stenmarkom na odprtju 
Elanovega muzeja

... na golfu z Anžetom 
Kopitarjem
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O vrednotah

Verjamem, da kakovost življenja in zadovoljstvo celotne 
skupnosti občine Cerklje na Gorenjskem krepijo štiri temeljna 
načela: Podjetnost – Povezovanje – Pogum – 
Poštenost. Skladno s temi načeli živim in delam tudi sam, kot 
domačin, podjetnik, soustvarjalec razvoja občine, občinski svetnik, 
predsednik Sveta Zavoda za Turizem Cerklje, član Upravnega 
odbora Društva obrtnikov in podjetnikov in kot dolgoletni 
prostovoljec na drugih področjih družbenega delovanja.
K podjetnosti in strasti do reševanja najrazličnejših izzivov 
ter nalog naju s sestro Nežo že od malih nog spodbujata starša, 
solastnika računovodskega servisa Jecom. Vedno poudarjata, 
da je treba za uspeh trdo delati, pri tem pa ne pozabiti na 
poštenost in iskreno spoštovanje do vseh ljudi. Pomena 
povezovanja sem se naučil že kot aktivni športnik in kasneje 
v poslu ter vsakdanjem življenju. Ekipe so praviloma močnejše, 
znajo in dosežejo lahko mnogo več kot posamezniki. Vsi skupaj pa 
potrebujemo pogum, da spreminjamo ta svet, uvajamo novosti 
in spremembe za doseganje novih, še ambicioznejših ciljev.

»Rad imam Cerklje«

»Želim soustvarjati zadovoljno skupnost, kjer se spoštujemo in 
upoštevamo«.
Zadovoljstvo skupnosti je v mnogih pogledih podobno 
partnerskemu odnosu, med dvema poslovnima partnerjema, 
ali kar med možem in ženo. Če ni medsebojnega spoštovanja in 
upoštevanja, tudi pristnega zadovoljstva ne more biti, četudi 
so materialne osnove sobivanja še tako dobre. Ljudje preprosto 
potrebujemo občutek, da smo spoštovani in upoštevani. V tem 
pogledu skupnost občine Cerklje ni nikakršna izjema.

10 županskih zavez - za 
zagotavljanje materialne 
blaginje in kakovosti 
življenja v občini Cerklje: 
1.   Da mi bo skrb za skupnost na prvem mestu.  

Za zagotavljanje materialne blaginje in kakovosti življenja 
v občini Cerklje bom vložil vso razpoložljivo energijo, 
sposobnosti povezovanja in organiziranja, znanje ter 
izkušnje. 

2.  Da bom s srcem, pošteno in visoko profesionalno 
opravljal svojo funkcijo. 
Uvajal bom sodobne načine sodelujočega, razvojno 
naravnanega vodenja skupnosti, vključno s prenosom 
najboljših tujih in domačih praks. 

3.  Da bom namenil potreben čas za poslušanje in 
razumevanje vaših potreb.  
Skušal vas bom najprej razumeti, šele nato bom poskušal 
s svojim pogledom biti razumljen tudi vam.

4.  Da bom pridobival in v svoje delovanje vključeval vaša 
mnenja in ideje.  
Z osebnimi pogovori in učinkovitimi e-orodji sodobnega 
časa. Vključevanje in sodelovanje na projektih vedno 
pripomore k boljšemu končnemu rezultatu.

5.  Da bom po enakih merilih in s spoštovanjem prisluhnil 
vsakemu članu skupnosti.  
Ne glede na to kdo ste, od kod ste ali celo »čigavi« ste. Ne 
bom obžaloval časa niti za »drobne stvari«. 

6.  Da bom spoštoval različna mnenja in jih skušal 
razumeti.  
Tudi, če se z njimi ne bom popolnoma strinjal.

7.  Da se bom zavzemal za dialog, bom potrpežljiv in 
pripravljen na sklepanje kompromisov. 
Odnosi v skupnosti niso enostavni in so si često tudi 
nasprotujoči. 

8.   Da bom priznal svoje napake, če bo do njih morebiti 
prišlo.  
Nihče ni popoln. 

9.  Da bom hvaležen za vaš prispevek k razvoju in ugledu 
občine Cerklje.  
V katerikoli obliki, tudi če je to »le« dobra ideja ali 
konstruktivna kritika. 

10.  Da bomo skupaj praznovali uspehe delov in celotne 
skupnosti – za napredek občine Cerklje.

Hvala lepa za vaš glas in priložnost, da v naslednjih štirih 
letih upravičim vaše zaupanje. 

Čas je za naslednji korak. Luka

Luka ŠTumbERgER 
kandidat za župana  

2018 – 2022
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Simon Štern
Kot opazovalci od zunaj pogosto 
ne vidimo dejanskega stanja, 
zato sem se odločil, da aktivno 
pomagam pri razvoju občine. Želim 
si, da bi ustvarjali okolje, kjer bomo 
sodelovali in postali odprti do vseh 
soobčanov. 

Ne glede na morebitno politično 
naklonjenost posameznikov, je 
TOP lista neodvisna in univerzalna. 

Tako projekti, ki so že načrtovani in tisti, ki bodo še, lahko tečejo 
brez ovir, se uresničujejo zaradi skupnih interesov in ne stojijo 
zaradi razdvajanj. Naše prepričanje je, da bomo lahko uresničili 
vse, če se bomo le slišali. 

Luka je izredno komunikativna oseba, ki vedno prisluhne ljudem. 
Če je le možno, pomaga ali pa poišče odgovore. Podporo si 
nedvomno zasluži, saj ima nove in sveže ideje, podprte z močno, 
mlado energijo. Pri svojem delu lahko računa na mojo podporo, pa 
tudi kot ekipa bomo lahko naredili odločen korak naprej.

Sam sem v svojem podjetju pridobil izkušnje in znanje ter spoznal, 
da vse to lahko delim naprej. S sodelovanjem lahko izpeljemo 
zahtevne projekte, ki so že zastavljeni, hkrati pa se bomo s še več 
energije lotili novih, a vseskozi z mislijo na naše občane.

Doslej premalo obveščanja in vključevanja 
S projekti občine smo bili pogosto seznanjeni prepozno ali pa 
sploh nič. Če bi bili občani pravočasno obveščeni, bi lahko dali 
konkretne pripombe ali pa bi projekte lahko bolje realizirali. Tako 
pa se marsikateri projekt izvede slabo ali pa se popravlja, ko je že 
izdelan.

V Šmartnem je še veliko za postoriti
V vasi Šmartno, od koder prihajam, moramo urediti vaško jedro, 
pri čemer igra pomembno vlogo možen odkup stare, razpadajoče 
mežnarije. Želimo si postavitev klopic okrog vaške lipe, zasajene 
na večer osamosvojitve leta 1991. Glavni vod kanalizacije je slabo 
izdelan, zato moramo pri gradnji projektov imeti stalen nadzor 
kakovosti . V Cerkljah nam manjka parkirišč in še vedno ni urejena 
zaščita pred poplavljanjem ob visokih vodah.

toP lista občine Cerklje 
s toP kandidati za 
občinske svetnike 

Polona 
Kuhar

Luka 
Jezeršek

Julija 
burgar

Tadeja 
brankovič

Tanja 
Ciperle

Darinka 
Pavlič 
Kamien

Adrijan 
galjot

Vlado 
Ahčin

Andrej 
Ropret

Jaka 
Ogrinc

marinka 
Rezar

mihaela 
Stare

Nejc 
Novak

Aleš 
Ropotar

Pomisli, koliko ljudi po svetu se še 
vedno bori za volilno pravico, ti pa svoje 

ne uveljavljaš … #absurd
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Po velikem uspehu prve Cerkljanske tržnice, prav 
prijazno vabljeni na drugo, ki bo v soboto, 
10. novembra, od 9h do 13h, na 
dvorišču KZC v Cerkljah.

Tokratna ponudba bo še bogatejša in izbira 
še polnejša, saj smo organizatorji dobili veliko 
novih povpraševanj zainteresiranih kmetov in 
izdelovalcev domače obrti iz občine Cerklje.

RTC Krvavec bo tudi tokrat ponudil obiskovalcem 
posebne, predprodajne cene dnevnih vozovnic 
za domačo smuko.

Prvič se bo v domačih Cerkljah predstavil tudi 
nadvse zabaven, po Sloveniji že dobro poznan, 
lep in zanimiv TamNjam tovornjaček. Tam 
bodo najmlajšim obiskovalcme postregli s TOP 
šmornom z jabolčno čežano.

Za dobro razpoloženje bodo poskrbeli tudi 
domači glasbeniki, prijeten pogovor pa bo tekel 
ob pečenem kostanju in kuhanem vinu.

TOPlo vabljeni!

Cerkljanska tržnica – prostor 
domače hrane in izdelkov ter 
prijetnega druženja 
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Celoten program TOP Liste občine Cerklje z 78 točkami je na voljo na:  
www.toplista-cerklje.si/program

•  Izgradnja obrtno/industrijske cone – selitev dejavnosti z urbanih področij na prostornejše obrobje
Zakaj: Strateška pozicija občine Cerklje je zaradi bližine ključnih infrastrukturnih točk (avtocesta, letališče) idealna za razvoj 

podjetništva. Oblikovanje poslovne cone je smiselno, ker se s selitvijo posla na obrobje sprostijo kakovostne kapacitete v 
urbanem središču kraja. Hkrati je v podjetniški coni na voljo vsa potrebna infrastruktura za učinkovito delovanje podjetij.

Kako: Odkup zemljišč, ki se kasneje prodajo ali oddajo v najem.
Možne lokacije: Cona ob letališču ali lokacije v dogovoru z lokalnimi obrtniki in podjetniki
Plan realizacije: Začetek realizacije v tem mandatu

•   Vzpostavitev »Coworking« okolja
Zakaj: Coworking je sodoben način dela, ki posameznikom in predvsem manjšim organizacijam  omogoča, da si občasno ali stalno delijo 

prostor za so-delo z drugimi ustvarjalci iz svoje ali sorodnih panog. Vključite se lahko občasno ali redno iz različnih razlogov; če 
potrebujete izmenjavo mnenj z ustvarjalci v drugih društvih, če potrebujete zgolj prostor za delo ali če potrebujete prisotnost 
strokovnega svetovanja, seveda pa lahko združite vse troje.

Kako: V dogovoru z zainteresirano javnostjo
Plan realizacije: v tem mandatu

•  Znižanje davčne stopnje za davek na nepremičnine
Zakaj: Davčna stopnja v predlogu Zakona o davku na nepremičnine, ki je za Občino Cerklje določena v višini 0,065% in je za 100% višja od 

sosednjih občin, finančno obremenjuje občane in znižuje konkurenčnost gospodarstva v Cerkljah.
Kako: Pogovor z zakonodajalcem o znižanju davčne stopnje za vse skupine nepremičnin
Plan realizacije: Pristopiti k aktivnostim takoj

•  Vračilo dela turistične takse direktno v kraj, kjer je bila pobrana
Zakaj: Turistični ponudniki in člani vaških skupnosti so tisti, ki v svojem okolju najbolj vedo kaj je potrebno narediti za večjo 

prepoznavnost kraja. 
Kako: Del letno pobrane turistične takse se nameni za potrebe, ki jih predlagajo turistični ponudniki in vaške skupnosti iz okolij, kjer je 

bila taksa pobrana. 
Plan realizacije: Vsako leto

•  Razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva, turizma in 
kmetijstva 

•   Prednost sodelovanja z domačimi obrtniki in kmeti v primeru 
doseganja enakih pogojev

•  WI – FI (brezplačni) za vse vasi – osredotočenost na center vasi
•  Subvencioniranje lokalnih društev pri organiziranju prireditev/

dogodkov
•  Izgradnja postajališča za avtodome
•   Cerklje kot zelena in aktivna destinacija, spodbujanje EKO 

turizma, zeleni znak nastanitvenikov

•  Subvencije za turizem in EKO turizem
•  Določitev lokacije za pristajanje zmajev
•  Postavitev lesenih klopi ob sprehajalnih poteh, potokih, 

centrih vasi …
•  Ponovna uvedba večdnevnih zabavno/športno/kulturnih 

prireditev
•  Preselitev kmetij iz prostorsko utesnjenih vaških središč na 

obrobje vasi 
•   TURIZEM – nadaljnji razvoj turizma v občini (okrogla miza, 

kjer bi se srečali vsi ponudniki)

1.  gospodarstvo, 
podjetništvo,  
turizem, kmetijstvo 
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Celoten program TOP Liste občine Cerklje z 78 točkami je na voljo na:  
www.toplista-cerklje.si/program

•  Dokončna ureditev kanalizacije po celotni občini
Zakaj: Zagotoviti sodobno komunalno infrastrukturo in s tem kakovost življenja
Kako: Nižinski del občine, zaključek začetih projektov

Višinski del občine, pričetek gradnje
Preveriti možnost dodatnega subvencioniranja v višinskih predelih

Plan realizacije: Pregled projekta in opredelitev časovnice

•  Preučitev možnosti o vračilu dela komunalnega prispevka
Zakaj: Občina je prejela več sredstev iz razpisov in bi lahko pocenila komunalni prispevek za vse
Kako: Pravno preučiti možnost vračila/subvencioniranje dela komunalnega prispevka
Plan realizacije: V tem mandatu

•  Zgraditev primernega zdravstvenega doma Cerklje + urediti krožišče
Zakaj: Zagotoviti občanom primerno in hitro zdravstveno oskrbo v sodelovanju z OZG
Kako: Na osnovi širokega dialoga uskladiti vsebino delovanja institucije, seznanitev javnosti z načrti, uskladiti lokacijo lekarne
Plan realizacije: V tem mandatu

•  Asfaltiranje dotrajanih in graditev novih cest, ureditev parkirišč - smer Krvavec
Zakaj: Zagotoviti občanom in obiskovalcem ustrezno prometno varnost in odlično izkušnjo obiska
Kako: Preplastitev ceste Ambrož – Jezerca, 

Asfaltiranje ceste Jezerca – zg. postaja žičnice na Krvavec
Cerklje, preplastitev ceste od bencinskega servisa do vasi Grad, ob izgradnji oz. rekonstukciji kanalizacije in drugih vodov
Preplastitev ceste Grad – spodnja postaja žičnice na Krvavec 
Ureditev parkirišč ob cesti Grad – spodnja postaja žičnice (dogovor z lastniki, občino Cerklje in RTC Krvavec)

Plan realizacije: V tem mandatu

•  Krvavški vodovod
•   Preučitev možnosti izgradnje varovanih stanovanj s 

prednostno pravico za občane občine Cerklje
•  Preučitev možnosti izgradnje krožne poti okrog šole v Zalogu
•  Preučitev možnosti za krožno pot pri vrtcu Murenčki
•   Ureditev nevarnih prehodov za pešce (npr. pri Elektru v 

Cerkljah, pri osnovnih šolah in vrtcih)
•  Zero waste občina in občina brez plastične vrečke
•  Ureditev in čiščenje vseh strug vodotokov
•   Postavitev ločevalnih košev za smeti v centrih naselij in 

postavitev dodatnih košev za pasje iztrebke ob sprehajalnih 
poteh

•  Ravnanje s potepuškimi oz. brezdomimi živalmi/mačkami
•  Pospešitev gradnje optičnega in plinskega omrežja
•   Preučitev možnosti namestitve sončne elektrarne na vse 

občinske stavbe in preučitev možnosti za subvencije za 
občane, da bi postali prva samooskrbovalna občina v Sloveniji

•  Skrb za uravnotežen in sonaravni trajnostni razvoj vseh 
področij v občini

•  Postavitev električnih polnilnic 
•  Ureditev poljskih poti s pravim/ustreznim materialom
•  Ureditev gozdnih poti s pravim oz ustreznim materialom
•   Zgraditev kolesarske infrastrukture in pešpoti (ločeno/

neodvisno od cestne infrastrukture)
•   Namestitev mreže proti padanju kamenja na cesti Grad – 

Apno, Apno – Jezerca (v celotnem obsegu oz tam kjer je to 
nujno potrebno)

•  Obnova kozolcev
•  Zagotoviti zadostno število parkirnih mest ob šoli Davorina 

Jenka v Cerkljah
•  Izvedba ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti
•  Zgraditev pločnika in kolesarske steze od Doma Taber do 

Cerkelj
•  Umiritev prometa na ključnih prometnih točkah
•  Medijske točke
•  Krožišče na Trati

2.  razvojni projekti 
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Celoten program TOP Liste občine Cerklje z 78 točkami je na voljo na:  
www.toplista-cerklje.si/program

3.  Šport, kultura in 
izobraževanje 

•  Izgradnja primernega pokritega igrišča za nogomet v Velesovem in ustrezni sistem z vodno vrtino, ki se bo pozimi uporabljal za 
ogrevanje dvorane, poleti pa za zalivanje naravnih nogometnih površin
Zakaj: Za večjo kakovost življenja občanov, za več priložnosti organiziranja športnih dogodkov v občini in več obiska rekreativnih gostov
Kako: Dimenzije igrišča morajo ustrezati sodobnim standardom. Odkup zemljišč. Določitev oblike organiziranosti upravljalca – preveriti 

koncepte drugih občin.
Plan realizacije: V tem mandatu 

•  Ureditev asfaltirane ceste okrog Cerkelj 
Zakaj: Predvsem za kolesarje, rolarje, sprehajalce. Za večjo kakovost življenja rekreativnih domačinov in gostov – zdrav duh v zdravem 

telesu. Za večjo varnost kolesarjev, rekreativcev in sprehajalcev za intenzivnejši razvoj kolesarskega in rekreativnega turizma 
Kako: Odkup zemljišč, asfaltiranje. Cesta ni namenjena motornim vozilom, izjema so traktorji in delovni stroji. Organizirano tedensko 

čiščenje asfalta (brez kazni za kmete) s strani občinske čistilne službe
Plan realizacije: V tem mandatu 

•  Postavitev igralnice na prostem, trim steze, in fitnesa v naravi za vse starosti
Zakaj: Zagotoviti vsem generacijam prebivalcev možnost za primerno telesno aktivnost in otrokom tudi športni razvoj 
Kako: Zasnovati traso trim steze in urediti razmerja z lastniki tudi za igralnice na prostem. Lep primer je Kranjska Gora
Plan realizacije: V tem mandatu 

•  Postavitev otroških igral (centralnih), veliko zaprto igrišče
Zakaj: Zagotoviti možnost aktivnega preživljanja prostega časa tudi ob slabem vremenu z izgradnjo zaprtega igrišča, z dodatnimi 

vsebinami za starše
Kako: Odkup zemljišča za centralno, zaprto igrišče.
Plan realizacije: V tem mandatu 

•  Sofinanciranje prenov sakralnih objektov v občini
Zakaj: Skrb za zgodovinsko in kulturno dediščino kraja
Kako: Oblikovanje ustreznega občinskega proračuna in izvedba v dogovoru z lastniki objektov 
Plan realizacije: V tem mandatu 

•  Postavitev grbinastega poligona (pump track), skate, BMX
•  Večji delež proračuna za sofinanciranja programov s področja 

športa in kulture
•  Ureditev prostora za vadbo domačih glasbenih skupin
•   Ureditev atletsko/košarkarskega/nogometnega parka pri OŠ 

Davorina Jenka v Cerkljah
•   Različni programi za spodbujanje podjetništva in uvajanje 

najsodobnejših znanj in dobre prakse, že med mladimi
•  Organizacija podjetniških večerov

•  Organizacija potopisnih predavanj, bralnih večerov, raznih 
tečajev

•  Prehrana v javnih zavodih – šola, vrtec
•   Ugodnejši nakup dnevnih kart za RTC Krvavec in enkrat letno 

Dan Krvavca za Cerkljane
•  Zdravo prebivalstvo, brezplačni tečaji telesne vadbe 
•  Več športa v vrtce in prvo triado šole
•  Ustanovitev glasbenega/filmskega festivala v občini Cerklje na 

Gorenjskem
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Celoten program TOP Liste občine Cerklje z 78 točkami je na voljo na:  
www.toplista-cerklje.si/program

4.  Projekti za  
skupnost 

•  Izgraditev notranje/zunanjega bazena s fitnesom in welnesom
Zakaj: Zagotoviti večjo in celovitejšo ponudbo za rekreacijo in sprostitev za prebivalce in dvigniti raven turistične ponudbe v občini
Kako: Določitev lokacije in odkup zemljišča
Plan realizacije: Pričetek del v tem mandatu

•  Vzpostavitev pisarne, ki bo v pomoč občanom in info točke
Zakaj: Postati želimo občanom prijazna občina, ki se prilagaja njihovim potrebam, še posebej pomoč potrebujejo starejši občani
Kako: Oblikovanje občinske ekipe za pomoč in določitev primerne pisarne za svetovanja na različnih področjih, na primer zemljiška 

knjiga, pravno svetovanje, občinski akti, pomoč pri prijavah na razpise, pri izpolnjevanju obrazcev in drugo. 
Info točka za pridobitev informacij »na koga se obrniti, če potrebujem..?«

Plan realizacije: V tem mandatu

•  Ureditev odnosov z občani, glede odkupa zemljišč za potrebe občine
Zakaj: Želimo, da so lastniško pravni odnosi med občino in lastniki zemljišč dogovorjeni v dialogu in urejeni, na primer za gradnje cest, 

pločnikov, kolesarskih stez …
Kako: Dialog in dogovor z občani. Občanom ponuditi tudi možnost nadomestnega zemljišča.
Plan realizacije: Trajni projekt

•  Večje upoštevanje potreb vaških skupnosti
Zakaj: Ker je potreben boljši dialog in večja vključenost vseh deležnikov v občini
Kako: Vsaj enkrat letno sestanek s predsedniki in predstavniki vaških skupnosti. Povečanje proračunskih sredstev za realizacijo predlogov/

projektov vaških skupnosti.
Plan realizacije: V tem mandatu 

•  Povezati se z vsemi gasilskimi društvi in sprejeti skupen 
dogovor glede krepitve sodelovanja, načrtovanja in skupnih 
ciljev društev v občini 

•  Dan občanov za sprejem pri županu za osebni razgovor pri 
županu 

•   Povečanje vpliva občanov z aktivacijo spletne aplikacije za 
pobude, predloge, pripombe občanov

•   Digitalizacija – vključevanje skupnosti tudi preko uvajanja 
novih sodobnih elektronskih oblik

•  Krepitev sodelovanja s pobratenimi občinami
•  Otroška igrala v vsako vas
•  Poletno varstvo otrok

•  Cerkljanska tržnica in kuhinja vsako 2. soboto v mesecu v 
centru Cerkelj

•   Povečati vpliv društev za upokojence, da organizirajo še več 
dejavnosti za svoje člane in jih tudi finančno podpreti

•  Zagotoviti prednostno obravnavo naših občanov pri sprejemu 
v Dom Taber

•  Večja prisotnost redarske službe ob večerih in koncih tedna
•  Skupna praznovanja v občini
•  Izdelava vizije razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem
•  Prizadevali si bomo za večjo konkurenčnost trgovske ponudbe 

v Cerkljah
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Čas je za naslednji 
korak – Čas je za 
drugega župana 
Brez dvoma se dosedanjemu in edinemu županu občine Cerklje 
lahko iskreno zahvalimo za dolgoletno vodenje občine in za 
podporo ter realizacijo vrste infrastrukturnih projektov, ki so 
bili izvedeni v zadnjih 24 letih. To je doba, v kateri so se zbrala 
pomembna sredstva, ki smo jih za delovanje občine prispevali 
občani, in je moč pokazati premike. Dosedanji župan si za svoje 
delo zagotovo zasluži naziv častnega občana naše občine. 

Spoštujemo in cenimo preteklosti, toda podpiramo prihodnost. 

Čas od nas terja spremembe, zahteva hitrejše, sodobnejše prijeme, 
več komuniciranja in več povezovanja, več osredotočenosti na 
naše razvojne priložnosti, več znanja in energije. Čas nas sili, 
da se enostranska razmišljanja uravnotežijo, da se v vodenje 
občine vključijo ljudje širšega razmišljanja in izkušenj. Občina je 
skupnost in ne le en sam človek. Dolgotrajno neravnovesje moči in 
pomanjkanje konkurence vedno, najsi bo to v podjetju, v društvu 
ali v občini, negativno vpliva na kakovost odločitev, na prioritete, 
na objektivnost in poštenost. 

Pohvalimo se lahko, da smo občina, v kateri se najlepše živi, 
toda kje smo v resnici, če se vprašamo:

1.  Na katerem mestu smo po prepoznavnosti in razvoju turizma, 
pa imamo čudovite naravne danosti?

2.  Na katerem mestu smo po zagotavljanju zadostnih nočitvenih 
kapacitet, pa je bil hotel z wellness centrom načrtovan že v 
volilni kampanji 2006, prav tako avtokamp?

3.  Na katerem mestu smo po razvoju podjetnosti, pa imamo eno 
najboljših geostrateških pozicij v Sloveniji?

4.  Na katerem mestu smo po zagotavljanju infrastrukture za 
gospodarski in podjetniški razvoj, pa imamo dovolj prostora in 
sredstev? Imajo pa takšno infrastrukturo vse sosednje občine, 
ki se zato razvijajo hitreje.

5.  Na katerem mestu smo po tem, da omogočimo lokalnim 
kmetom, da svoje pridelke najprej ponudijo lokalnim prebival-
cem? Prva Cerkljanska tržnica je potrdila željo in potrebo, da 
takšna oblika prodaje zaživi, saj ni le prodajni prostor. Je tudi 
priložnost za druženje in spoznavanje. Naslednja Cerkljanska 
tržnica je 10. novembra, od 9h do 13h, na dvorišču KZC v Cerkljah.

6.  Na katerem mestu smo po zagotavljanju možnosti široke 
športne vadbe za naše šolarje, če otroke vozimo na bazen v 
Kranj?

7.  Na katerem mestu smo, ko gre za spodbujanje lokalne kulturne 
ustvarjalnosti in ohranjanja domače kulturne dediščine?

8.  Na katerem mestu smo, ko gre za presojo gospodarnosti 
občinskih projektov?

9.  Na katerem mestu smo pri uresničevanju številnih obljubljenih, 
a nerealiziranih projektov iz preteklih mandatov, kot so 
kanalizacija, pločniki v vaseh in med vasmi, varnostna 
infrastruktura na cestah, plinsko omrežje, ekološki otoki in še 
vrsta drugih?

10.  Na katerem mestu smo po dialogu med vsemi skupnostmi, 
civilnimi in javnimi institucijami, spoštovanju vseh, ne glede 
na versko ali politično pripadnost, po stopnji izključevanja in 
uvajanja privilegijev za nekatere?

SmučANJE NA 
KRVAVCu  

30% ugODNEJE
Naša zmaga prinaša 30% popust za 

nakup dnevnih smučarskih vozovnic 
za RTC krvavec za vse prebivalce s 

stalnim prebivališčem v občini Cerklje 
na Gorenjskem.

SmučANJE NA 
KRVAVCu  

30% ugODNEJE
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dvignimo 
volilno 
udeležbo – 
Pojdimo vsi  
na volitve! 

statistično 
živimo lepo in 
bogato 

V občini Cerklje na Gorenjskem imamo ob vsakih volitvah več 
volilnih upravičencev.

Vendar pa se volilna udeležba vztrajno znižuje. Ne le relativno, v 
odstotkih, močno pada tudi absolutna številka udeležbe.

Zadnjih lokalnih volitev leta 2014 se je tako udeležilo le dobrih 48% 
tistih, ki imajo volilno pravico. Še leta 2006 se je volitev udeležilo 
3713 volilnih upravičencev od 5252. Leta 2014 pa le 2831 od 5860.

Prekinimo ta trend in ga obrnimo v skupno zmago.

Napredek je nemogoč brez spremembe. Tisti, ki se ne morejo 
odločiti, ne morejo ničesar spremeniti.

Pridite na volitve vsi upokojenci, študentje, kmetje, nezaposleni, 
socialno ogroženi, delovno aktivni, zadovoljni in nezadovoljni. 
Samo z vašim glasom bomo lahko uresničili spremembe.

Pojdimo v čim večjem številu na volitve, da bodo rezultati volitev 
čim bolj pošten odraz izkazane želje vseh občanov in občank 
Cerkelj na Gorenjskem.

Časnik Finance je našo občino uvrstil na prvo mesto po kriteriju, 
kje v Sloveniji se živi najlepše. Težko bi bili bolj ponosni na to 
uvrstitev.  Imamo res solidne temelje infrastrukture, je pa potrebno 
še marsikaj postoriti, o čemer v predvolilnem času tečejo številni 
pogovori.  A lepemu življenju v Cerkljah ne daje vsebino občina kot 
institucija. Življenju dajemo vsebino občani. Kulturniki, športniki, 
gasilci, kmetje, podjetniki, gospodarstveniki, upokojenci, društva, 
študentje. Vsi, ki se tu udejstvujemo in prispevamo delček sebe 
za skupno dobro. Tu je lepo živeti zaradi nas. Prijateljev, sosedov, 
zaradi dobrih odnosov, zaradi zelenega in čistega okolja. 

Prvi smo tudi po povprečni neto plači. Je to res? Ali to velja za vse 
občane in občanke občine Cerklje?

Statistika, žal, ne pomeni, da so to izplačane neto plače vseh 
zaposlenih Cerkljanov, pač pa le tistih, ki so zaposleni v podjetjih, 
ki so registrirana  v  Cerkljah. Med njimi sta, na primer, tudi letališče 
Fraport d.o.o., Kontrola zračnega prometa d.o.o. in letalska družba 
Adria Airways, kjer so izplačane neto plače zaradi narave dela 
visoko nad slovenskim povprečjem in tako statistično dvigujejo 
tudi sliko plač ljudi, ki živimo v Cerkljah. Vsak zase lahko presodi, 
kako blizu ali kako oddaljen je od tega statističnega podatka.

Smo pa po kriminaliteti na 162. mestu med 212 občinami, po 
dostopnosti stanovanj na 113. mestu, po dostopnosti hiš pa na 
160. mestu. 

Statistično smo lahko zadovoljni.  Da pa bomo lahko zadovoljni 
tudi dejansko, bo treba še marsikaj narediti.

Volimo tajno! Nihče ne ve in ne vidi, 
kako ste volili. Za svoj glas niste dolžni 

odgovarjati nikomur.

Napredek je nemogoč brez spremembe. 
Tisti, ki se ne morejo odločiti, ne morejo 

ničesar spremeniti. #dejstvo
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toP ekipa, sveža energija, 
organiziranost, nove ideje, 
vztrajnost in kolegialnost 
Priprave na volitve smo pričeli odgovorno in organizirano že 10. avgusta. 

V času kampanje smo se udeležili 56 dogodkov, sami smo pripravili 13 kostanjevih srečanj s predstavniki vaških 
skupnosti, imeli smo 10 srečanj s predstavniki različnih civilnih skupin, društev, institucij, posneli 6 videov, 
izdali dve publikaciji za vsa gospodinjstva v občini in organizirali prvi dve Cerkljanski tržnici. Vzpostavili smo 
pisarno za občane in aktivno komuniciramo s skupnostjo tudi na druge načine. Prvi smo vložili dovolj podpisov 
za kandidaturo za župana in listo kandidatov za občinske svetnike. Aktivni smo na spletni strani, imamo svoj FB 
in Instagram profil, upravljamo svoj Youtube kanal. Vabljeni k sodelovanju – naj se sliši vaš glas!

Na lokalnih volitvah, v nedeljo, 18. novembra 2018  
je čas za naslednji korak.

Volite drugega 
župana -  

LuKA ŠTumbERgERJA 

Ne zavrzite vašega glasu! Vi odločate!

Iskrena hvala za vašo podporo. Še lepše nam bo v Cerkljah.

Volite  
TOP LISTO 

občine Cerklje


