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Tukaj in zdaj ustvarimo zdrave
temelje za naprej. Prihodnost se 
začne doma, v mojem, vašem,
v kraju vaših najbližjih.
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Vizija razvoja občine

Občina Cerklje na Gorenjskem naj primarno postane občina za 
svoje prebivalce, saj ima ogromno potenciala za razvoj na številnih 
področjih. Bližina priljubljenega smučišča Krvavec nam daje veliko 
potenciala za razvoj turizma, tako za zimske kot poletne mesece. 
Prav tako je Občina Cerklje primerna za boljšo vzpostavitev mreže 
kolesarskih poti in steza, ki bodo namenjeni tako občanom kot 
turistom. Poleg turističnega potenciala ima občina zaradi velikega 
števila kmetij tudi velik potencial na področju samooskrbe s hrano 
ter pri promociji potrošnje domačih in lokalno pridelanih izdelkov. 
Kandidati na listi stranke Gibanja svoboda smo prepoznali opisani 
potencial v naši občini in se bomo v največji možni meri potegovali 
za njihovo uresničitev. Naj Občina Cerklje na Gorenjskem postane 
občina uresničenih realnih projektov in občina, ki je prijetna za bivanje 
domačinov in turistov. 

Naša vizija za prihodnji razvoj  občine vključuje tudi trajnosti razvoj 
občine v okviru naravnih zmožnosti, pri čemer ne bi pozabili na 
enakomeren razvoj vseh krajev. Seveda pa si pri načrtovanju in izvedbi 
projektov želimo tudi vključevanja prebivalcev. Povezati želimo vse 
deležnike za usklajen in celovit razvoj na vseh področjih. Podpiramo 
vključevanje občine v regionalne, državne in mednarodne razvojne 
projekte v luči zelenega dogovora EU.



Volilni program

V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM BOMO 
POSEBNO POZORNOST NAMENILI LOKALNIM 
KMETOM

Poleg tega, da bomo z raznovrstnimi ukrepi poskrbeli, da bo 
veriga kmetijskih izdelkov od proizvajalca do potrošnika čim 
krajša, bomo poskrbeli še za izobraževanje kmetov in jim 
zagotovili ustrezne informacije in pravno pomoč, tako da bodo 
čim več sredstev prejeli iz naslova državnih in evropskih razpisov. 
Poskrbeli bomo tudi za naslednjo generacijo kmetov, saj bomo 
štipendirali tiste prebivalce občine, ki se bodo izobraževali za 
ta poklic. Poskrbeli bomo tudi za promocijo lokalnih izdelkov 
v celotni državi. Poleg tega bomo v sodelovanju s pristojnimi 
organizacijami poskrbeli za ukrepe za sobivanje živali in ljudi. S 
tem bomo zmanjšali škodo na lastnini kmetov in drugih oseb.

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM BO 
POSTALA OBČINA ENAKOMERNEGA 
RAZVOJA

S spremembo občinske prostorske politike in sprejetjem novega 
in uravnoteženega OPN-ja želimo v Cerkljah na Gorenjskem 
zagotoviti dolgoročen in enakomeren razvoj celotne občine, in 
ne le nekaterih njenih bogatejših delov. K temu bo pripomogla 
ureditev javnega potniškega prometa ter sistem kolesarskih 
steza po celotnem območju občine. Uskladiti želimo vse različne 
interese ter poskrbeti za razvoj obrti, turizma, kmetijstva, športa 
in kulture ob sočasnem dvigu splošne kakovosti življenja za 
vse naše občane. Posledično bomo upoštevali voljo, želje in 
predloge občanov tako v fazi načrtovanja kot v fazi izvedbe 
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projektov. Vse infrastrukturne projekte bomo izvedli tako, da 
bodo življenje občanov kar se da minimalno ovirali. Pri izvedbi 
večjih infrastrukturnih projektov bomo sodelovali tako z Vlado RS 
kot tudi s preostalimi gorenjskimi občinami.

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM BO 
POSLUŠALA SVOJE OBČANE

V Občini Cerklje na Gorenjskem želimo zagotoviti enakopraven 
dialog z vsemi deležniki v občini. Podpiramo spodbujanje 
društvenih dejavnosti in vključevanje nevladnih organizacij v 
procese odločanja. Podpiramo enakopraven in spoštljiv dialog 
z argumentiranimi dejstvi ter vključevanje vseh generacij v 
fazi načrtovanja ter izvedbe projektov. V ta namen se bomo 
posluževali instituta participatornega proračuna, po potrebi 
pa tudi instituta zbora občanov. Občinski svetniki bomo odprti 
za pobude občanov in se bomo na njih odzivali. Delo občinskih 
organov bomo približali ljudem. Spletna stran občine bo 
prenovljena tako, da bo na njej mogoče hitro najti ustrezne 
podatke. Vsi pravni akti in javna naročila bodo ažurno in 
transparentno objavljeni na spletni strani občine. Občina bo 
še naprej v večjem obsegu preko spletne strani in možnosti 
naročila na e-novice obveščala o odprtju razpisov, zbiranju 
prijav ter drugih novicah, ki bi občane utegnile zanimati. Želimo, 
da prebivalci in prebivalke občine sooblikujemo podobo svoje 
občine ter da so projekti v občini odraz naših potreb in želja. 
Verjamemo, da so različni pogledi bogastvo za dosego čim 
širšega konsenza.
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OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM BO 
POSTALA DIGITALNA OBČINA

Delo občinske uprave bomo približali ljudem, saj le-ta dela za 
njih. Delo uprave bomo digitalizirali, ga poenostavili in s tem 
procese pohitrili in jih naredili preglednejše. Večino opravil bo 
z uporabo digitalne identitete mogoče opraviti iz domačega 
naslonjača, na spletu pa bo tudi mogoče slediti napredku 
pri obravnavi vlog. Vzpostavili bomo enotni klicni center za 
vprašanja občanov. Seveda bo vse postopke še naprej mogoče 
opraviti osebno, saj ne želimo izključevati starejših občanov 
ter tistih, ki imajo manj digitalnih veščin. Za izvedbo projekta 
digitalizacije bomo v občinski upravi odprli nova delovna mesta 
z visoko dodano vrednostjo. Poleg tega bomo podpirali tudi 
ustanovitev razvojnega inkubatorja občine. 

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM BO 
NAJBOLJ ZELENA OBČINA NA GORENJSKEM

Ker se zavedamo lastne vloge pri skrbi za okolje, bo naša občina 
skrbno urejala svoje komunalne storitve. Prizadevali si bomo, da bo 
kar največji možni delež pobranih smeti recikliran. Vsi ekološki otoki 
bodo imeli še naprej zabojnike za papir, plastiko, steklo ter nevarne 
odpadke, zbirni center bo ustrezno zbiral vse vrste odpadkov. 
Občina bo zagotovila zadostno število košev za smeti na javnih 
površinah, podpirali bomo očiščevalne akcije in projekte z zeleno 
infrastrukturo.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Razvoj turističnega potenciala

Zavedamo se turističnega potenciala Občine Cerklje na 
Gorenjskem, pri čemer prednjači turizem, osredinjen okoli 
smučišča Krvavec. V občini bomo skrbeli za redno vzdrževanje 
cestne povezave do spodnje postaje kabinske žičnice Krvavec 
ter za cestno povezavo na Krvavec. Preučili bomo možnosti za 
pridobitev novih parkirnih površin za obiskovalce Krvavca in 
ustrezno spremenili OPN. V sodelovanju z RTC Krvavec bomo 
uredili prometni režim do spodnje postaje kabinske žičnice, tako 
da bo promet kar najmanj obremenjeval občane Občine Cerklje. 
Z obveščanjem o razpisih in pomočjo pri urejanju dokumentacije 
bomo občane spodbujali k ukvarjanju s turističnimi dejavnostmi, 
da bomo od obiskovalcev Krvavca in drugih gora tako v zimskih 
kot poletnih mesecih imeli največ koristi. Za potrebe gorskega 
turizma bomo uredili oz. posodobili dostop do drugih gorskih 
destinacij v občini. Poleg tega bomo v občini dopolnili mrežo 
kolesarskih poti in steza, ki bodo namenjeni tako občanom kot 
turistom.

Projekt 2

Sonaravna lokalna pridelava hrane

Zaradi relativno velikega števila kmetij ima Občina Cerklje na 
Gorenjskem izjemen potencial samooskrbe s hrano. Lokalnim 
kmetom bomo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo 
nudili pomoč pri pridobivanju certifikatov za ekološko pridelana 
živila. Lokalne kmete želimo spodbuditi k neposredni prodaji 
izdelkov  občanom ter občankam, zato bomo nadgradili projekt 
cerkljanske tržnice. Poleg tega bomo spodbujali vrtce in šole, 
da čim več živilskih izdelkov kupijo od lokalnih kmetov. Kmetom 



bomo nudili pravno pomoč pri urejanju dokumentacije za prijavo 
na raznovrstne državne in evropske razpise ter jih o obstoju le-
teh tudi ažurno obveščali. Za dijake in študente programov, ki 
so vsebinsko povezani s kmetijstvom, bomo zagotovili občinsko 
štipendijo. Želimo, da se kmetijska dejavnost v občini ne le 
ohrani, temveč tudi okrepi.  

Projekt 3

Varovanje in trajnostna raba naravnih virov

V Občini Cerklje na Gorenjskem bomo zagotovili sofinanciranje 
malih sončnih elektrarn. Takšne elektrarne bomo 
namestili na vse javne zgradbe, kjer je to mogoče. Težavo 
elektroenergetskega omrežja, ki ga je potrebno ob večjem 
številu malih sončnih elektrarn posodobiti ter povečati njegove 
zmogljivosti, bomo reševali ob sodelovanju z Vlado RS. Tako 
bomo navedeno težavo odpravili na učinkovit način. V občini 
bomo vzpostavili tudi javne priključke za električna vozila 
in avtodome. S preučitvijo ustreznosti OPN in morebitnim 
popravkom bomo poskrbeli za varstvo vodnih virov v občini, tako 
da bo pitna voda za vsakega občana ne le sedanjost, temveč 
tudi prihodnost. 

Projekt 4

Sprejem novega občinskega prostorskega načrta

Sprejem novega OPN bo Občini Cerklje na Gorenjskem začrtal 
strategijo infrastrukturnega razvoja z jasnimi prioritetami, ki 
odražajo potrebe občanov. Jasno zastavljen načrt razvoja bo 
omogočal udobno življenje tudi mladim družinam ter si za cilj 
zastavil, da mladi ostanejo v občini. Tako si bo občina zagotovila 
svojo prihodnost in svoj razvoj. Nov OPN bo upošteval tudi 
potrebe kulture in malih podjetnikov. 



Projekt 5

Kakovostne povezave javnega potniškega prometa

Trenutno stanje javnega potniškega prometa v Občini Cerklje 
na Gorenjskem prebivalce sili v uporabo osebnega avtomobila. 
Ker bi radi zmanjšali tako potovalne stroške posameznika kot 
tudi vpliv na okolje, želimo spodbujati bolj kakovostne povezave 
javnega potniškega prometa v naši občini. Zaradi nerednih ali 
celo neobstoječih povezav najbolj trpijo naši najmlajši in tisti 
najstarejši. Zato bomo zagotovili rednejše povezave v vseh krajih, 
in sicer tekom celotnega dneva in tudi za vikende in praznike. 
Seveda pa bo urejen javni potniški primer pripomogel tudi k 
povečanem turističnem obisku občine.


