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

Dr. Robert Golob,
predsednik Gibanja Svoboda



Vizija razvoja občine

Menimo, da je naloga odločevalcev, da na Cerkljanskem ustvarijo 
življenjski prostor, ki bo trden, spodbuden in privlačen temelj za vse 
nas in za generacije, ki prihajajo.

Občina Cerkno je v preteklosti žal zamudila vrsto razvojnih priložnosti, 
čeprav se je v zadnjem obdobju sramežljivo pričelo zapoznelo urejati 
nujna področja. V Gibanju Svoboda menimo, da je razlog predvsem 
v premalo odločni angažiranosti vodstva občine in pomanjkanju 
učinkovite podpore s strani odločevalcev na državni ravni.

Zagotavljamo, da se bo na tem področju stanje spremenilo, poskrbeli 
bomo za dobro, transparentno in učinkovito vodenje projektov. Poleg 
obnov cest občina rabi še številne druge nadgradnje infrastrukture, 
katere predloge smo z rebalansi tekom zadnjega mandata večkrat 
zamaknili v prihodnost. Na področju odprtih projektov, ki vključujejo 
državne organe, se je jasno izkazalo, da župan neodvisne liste brez 
učinkovitega sodelovanja političnih strank težko prodre na državnem 
nivoju in posledično se reševanje ključnih problematik nerazumno 
podaljša in oteži.  V Gibanju Svoboda zagotavljamo, da bo učinek pri 
vodenju projektov viden.

Cerkljanska naj bo v veselje in ponos vsem nam, generacijam, ki 
prihajajo, pa tudi vsem obiskovalcem naših prelepih krajev. Naša 
naloga je, da jo s skupnimi močmi kot táko tudi izoblikujemo in 
ohranimo.



Želimo, da Cerkljanska (p)ostane:
 - območje z neokrnjeno naravo, ohranjeno avtentično kulturno krajino, 

dediščino in tradicionalnimi dejavnostmi, 

 - socialno varno okolje, prijazno vsem generacijam, privlačno mladim, ki 
bodo v naših krajih ostali, in takim, ki bodo tu videli motiv za naselitev in 
tkanje svoje prihodnosti, 

 - okolje, spodbudno za razvoj raznovrstnih dejavnosti, z ustrezno 
vsestransko infrastrukturo ter povezavami s sosednjimi območji ter 
lokalnimi skupnostmi, 

 - pomembno ime na turističnem zemljevidu širšega območja, 

 - skupnost, kjer se konstruktivne ideje uresničujejo in kjer glas krajanov 
šteje.



Volilni program

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI 
ZELENEGA PREBOJA

Občina Cerkno ima ogromen potencial za samooskrbnost na 
raznih področjih. Od vzpostavitve sončnih elektrarn za porabo 
energije v javnih objektih ter priprave in izrabe lesne biomase, do 
pridelave, predelave ter lokalne prodaje kmetijskih in vrtnarskih 
dobrin in drugih izdelkov.

Z investicijami v solarne elektrarne na površinah javnih 
objektov bomo zagotavljali energetsko samooskrbo. Ustrezna 
organizacija distribucije domačih pridelkov in izdelkov bo 
skrajšala pot od njive do mize, da bosta sledljivost in kakovost 
na najvišji možni ravni, obenem pa bo upoštevan tudi dejavnik 
sezonskosti, na katerega se je ob brezmejni ponudbi trgovcev že 
zelo pozabilo.

ZA! BOLJŠE POGOJE BIVANJA IN ŽIVLJENJA

S ponudbo novih stanovanj v občinskem središču ter 
vzpostavitvijo pogojev za gradnjo stanovanjskih hiš po celotni 
občini se bo prebivalstvu dalo možnost ostati v občini. 
Poleg načrtne modernizacije in vzdrževanja občinske cestne 
infrastrukture je v sodelovanju s pristojnimi organi nujno doseči 
preboj za sanacijo kritičnih odsekov državnih cest v občini, 
katerih obnove zdaj nerazumljivo dolgo stojijo.
Urejanje problematike z odpadnimi vodami bo zagotavljalo 
ohranitev čistega okolja in zdravih tal, zagotovljena oskrba z 
dovolj pitne vode po pošteni ceni pa je osnovni gradnik bivalnih 
pogojev.
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Nadgradnja kompleksa šole in vrtca bo dodala vrednost 
kakovosti bivanja in preživljanja prostega časa vsemu 
prebivalstvu. Poleg zagotavljanja predšolske vzgoje je 
pomemben korak tudi vzpostavitev dnevnega centra za starejše, 
s katerim se korenito izboljša in olajša pogoje za starejše in 
njihove bližnje. Za zagotavljanje ustrezno usposobljenega kadra 
bomo uvedli možnost štipendiranja željenih smeri izobraževanja.

ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO OBČINO

Za aktivno soudeležbo občanov načrtujemo takojšnjo uvedbo 
participativnega proračuna. Z majhnimi ukrepi se sproža 
velike spremembe v družbi. Podpora aktivnim skupinam raznih 
starostnih obdobij bo prav tako spodbujala soustvarjanje 
družabnega življenja. Načrtujemo tudi vzpostavitev štipendijske 
sheme za dijake/študente deficitarnih poklicev, da si bodo 
poklicno pot načrtovali v domačem okolju. Krajevnim 
skupnostim nameravamo skupaj s strokovno podporo občinske 
uprave nameniti več sredstev in s tem večjo možnost pri 
lastnem udejstvovanju urejanja svojega okolja – to jih bo 
okrepilo in aktiviralo.

ZA! OBČINO Z OKOLJU PRIJAZNIM 
TURIZMOM

Preštevilne zanimivosti, ki jih območje občine premore, zahtevajo 
načrtno in organizirano upravljanje ter nadgradnjo tržnega dela 
turistične ponudbe v gostinstvu, nastanitveni in drugih sorodnih 
dejavnosti. Turizem je zahtevna panoga, ki terja resen pristop, 
potrpežljivost in srčno predanost kadrov, obenem pa visoka 
vlaganja v infrastrukturo, ki se srednjeročno začnejo tudi vračati. 
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Poleg dokončnega dogovora glede upravljanja turističnih 
objektov na območju občine je treba urediti območje pred 
sotesko Pasice, vzpostaviti dostop do Divjih bab tudi s 
spodnje strani in/ali od mulatjere, z informativnimi vsebinami 
opremiti obiskovalcem manj znane točke, vzpostaviti prostor 
za parkiranje in oskrbo avtodomov, razviti nove tematske 
produkte za vodeno ali samostojno odkrivanje Cerkljanske, 
okrepiti sodelovanje z zasebnimi ponudniki ter promocijo vseh 
ponudnikov. Turizem s(m)o vljudni, komunikativni in delavni 
ljudje. Kraji pa so obiskovalcem všečni, če v njih poleg prijaznih 
ljudi opazijo tudi urejeno okolje in primerno infrastrukturo.

ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN 
VSE DELEŽNIKE

Za pregleden in preprost dostop do informacij in novic, povezanih 
z dogajanjem na območju občine, je obvezna popolna prenova 
spletne strani na domeni cerkno.si, ki hkrati omogoča, da občani 
javno podajajo predloge za izboljšave oz. obveščajo o dogajanju v 
njihovem okolju. 

Županja bo, po vnaprejšnjem dogovoru, na voljo za srečanja z 
občani tako v njihovem okolju kot v prostorih občinske uprave, s 
svetniškimi skupinami pa bo tudi izven terminov sej občinskega 
sveta sodelovala na tematskih sestankih, povezanih s projekti v 
izvajanju.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Zdravstvena oskrba občanov

V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in ostalimi pristojnimi 
službami bomo v Gibanju Svoboda poskrbeli za dokončni 
premik že leta aktualne zadeve s točke čakanja na soglasja 
in dokumentacijo ter končno ureditev situacije s prostori 
zdravstvene postaje v Cerknem. Ta bo občanom omogočila 
dostop do storitev primarnega zdravstva, zaposlenim pa 
sodobne delovne pogoje.

Projekt 2

Urejanje bivanjske problematike

Tako kot Cerkno rabi ponudbo novih stanovanj, je treba na 
celotnem območju občine zagotoviti možnosti za individualno 
gradnjo. Posodobiti je treba OPN in občanom omogočiti 
reševanje stanovanjskih problemov v obliki novogradenj s 
stanovanji za odkup ali najem. Vzpostaviti želimo razpise za 
dodelitev sredstev z namenom spodbujanja lastnikov objektov v 
središču Cerknega k obnovi zunanjosti objektov.

Projekt 3

Vrtec

Po nakupu nepremičnin v kompleksu se mora dokončno 
postaviti načrt celostne prostorske ureditve šolskega prostora. 
Največja potreba in izziv projekta je novogradnja vrtca, ki bo 
nudil dovolj površin za zagotovitev optimalne izvedbe programa 
predšolske vzgoje. V vmesnem času je treba v sodelovanju z 



zavodom poskrbeti za ureditev pogojev za začasno delovanje 11. 
oddelka. V Gibanju Svoboda bomo temu namenili velik poudarek 
in usmerili vse sile v urejanje tega področja. Po zaključku vrtca 
sledijo koraki v smeri ureditve večnamenske dvorane, centra za 
društveno dejavnost, igrišč ipd.

Projekt 4

Upravljanje z odpadnimi vodami in oskrba s pitno vodo

Glede na hitro bližajoči se zadnji rok za ureditev infrastrukture 
za upravljanje z odpadnimi vodami in trenutno znane podatke 
je obvezno doreči, kako se bo problematiko reševalo na 
območju posameznih KS izven Cerknega, zagotoviti sredstva za 
subvencioniranje ureditev MČN posameznikom ter hkrati urediti 
situacijo z obstoječo ČN v Cerknem.
Na področju oskrbe s pitno vodo se bo poleg drugih odprtih 
zadev treba soočiti z morebitno nujo po iskanju dodatnih virov 
vode za zagotavljanje oskrbe v sušnih obdobjih. Javni vodovodni 
sistemi morajo biti dostopni vsem odjemalcem na območju 
omrežja, in sicer pod enakimi pogoji.

Projekt 5

Sodelovanje občanov pri določanju izvedbenih projektov

Z uvedbo participativnega proračuna bomo občanom 
omogočili, da predlagajo svoje zamisli za nadgradnjo in 
spremembo v svojem okolju, jih v sodelovanju z občinsko upravo 
razvijejo do izvedbenega načrta in dosežejo njihovo uresničitev. 
Še tako majhna izboljšava lahko za neko okolje pomeni velik 
korak naprej, občanom pa daje zadovoljstvo, da lahko tvorno 
sodelujejo. V Gibanju Svoboda želimo dati možnost sodelovanja 
angažiranim občanom.


