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NOVA ENERGIJA ZA VSE GENERACIJE

1. BOŠTJAN DEŽELAK, 30.05.1981, DOMŽALE,
ŠTUDLJANSKA CESTA 62B, 1230 Domžale
2. ANA CAJHEN, 04.06.1987, PŠATA,
PŠATA 32, 1262 Dol pri Ljubljani
3. TONI DRAGAR, 07.05.1961, IHAN,
NA LEDINAH 1A, 1230 Domžale
4. BOJANA ŽUGEC, 28.01.1990, DOMŽALE,
ULICA ANTONA SKOKA 14, 1230 Domžale
5. ANŽE KOROŠEC, 03.03.1979, DOMŽALE,
SAVSKA CESTA 11A, 1230 Domžale
6. SAŠA ZUPE, 21.10.1975, DOMŽALE,
ŠTUDLJANSKA CESTA 62B, 1230 Domžale
7. JOŠKO KOROŠEC, 24.05.1968, PRESERJE PRI RADOMLJAH,
TOVARNIŠKA ULICA 23, 1235 Radomlje
8. KARMEN ŽIBERT, 30.09.1980, RADOMLJE,
ŠLANDROVA ULICA 9, 1235 Radomlje
9. JANEZ GODLER, 25.08.1978, RODICA,
PETROVČEVA ULICA 12, 1230 Domžale
10. MIHAELA SOMRAK, 20.11.1984, DOMŽALE,
BREZOVA ULICA 8, 1230 Domžale
11. MARKO KOVAČ, 03.11.1985, DOMŽALE,
LJUBLJANSKA CESTA 112, 1230 Domžale
12. NINA BENDA BELAK, 05.06.1979, DEPALA VAS,
DEPALA VAS 73, 1230 Domžale
13. MAKSIMILJAN KARBA, 04.09.1947, PODREČJE,
PODREČJE 22, 1230 Domžale
14. ANDREJA POGAČNIK JARC, 24.03.1947, DOMŽALE,
PREŠERNOVA CESTA 43, 1230 Domžale
15. ŽIGA KOS, 21.04.1983, DOMŽALE, S
AVSKA CESTA 52, 1230 Domžale
16. LIDIJA MIHELČIČ, 04.08.1966, DOMŽALE,
JEŠETOVA ULICA 3, 1230 Domžale
17. JANEZ BRECELJNIK, 27.07.1949, PRESERJE PRI
RADOMLJAH, PELECHOVA CESTA 3A, 1235 Radomlje

18. LUKA OREHEK, 30.11.1984, DOMŽALE,
PREČNA ULICA 12, 1230 Domžale
19. IVANA BRODAR, 26.04.1932, HUDO,
KOVAŠKA CESTA 14, 1235 Radomlje
20. MILAN PEVEC, 01.08.1969, VIR,
ZOISOVA ULICA 39, 1230 Domžale
21. ANTON OMAHNA, 21.08.1973, SV. TROJICA,
SV. TROJICA 1A, 1233 Dob
22. NINA NOVAK, 20.09.1983, NOŽICE,
GOSTIČEVA CESTA 42A, 1235 Radomlje
23. FRANC ANŽIN, 27.03.1950, SPODNJE JARŠE,
JELOVŠKOVA ULICA 14A, 1230 Domžale
24. MATIJA KOROŠEC, 07.03.1991, DOMŽALE,
ULICA ANTONA SKOKA 14, 1230 Domžale
25. MAJA ŽUGEC, 05.01.1993, DOMŽALE,
ŠTUDLJANSKA CESTA 34, 1230 Domžale
26. IGOR JERMAN, 12.07.1975, DEPALA VAS,
DEPALA VAS 47, 1230 Domžale
27. JURE SUŠNIK, 19.10.1983, VIR,
ZOISOVA ULICA 30, 1230 Domžale
28. ANDREJA KOROŠEC, 09.11.1962, VIR,
IPAVČEVA ULICA 18, 1230 Domžale
29. ČRT KRALJ, 10.05.1978, PRELOG,
BREZNIKOVA CESTA 7B, 1230 Domžale
30. BARBARA HABJAN, 13.05.1977, DOMŽALE,
ULICA URHA STENOVCA 8, 1230 Domžale
31. JURE MOČNIK, 23.08.1985, DOMŽALE,
SAVSKA CESTA 7, 1230 Domžale
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BOŠTJAN DEŽELAK,
ŽUPANSKI KANDIDAT
Drage občanke, dragi občani,
sem Boštjan Deželak in kandidiram za župana občine
Domžale. Star sem 41 let in z ženo, sinom ter hčerko bivam v
Študi. Ko sem se najprej preselil v Domžale, sva z ženo živela
v Študi. Od zaposlenega na bančnem okencu leta 2006, sem
prehodil skozi karierno pot vse faze bančništva in danes
opravljam delo vodje poslovalnice Delavske hranilnice v
Domžalah. Med delom pa sem leta 2012 uspešno zaključil
tudi izobraževanje in sem danes diplomirani ekonomist,
trenutno pa sem tudi tik pred koncem magistrskega študija.
Sem poročen in oče dveh otrok.

predvsem pa novo energijo. In to sem jaz. Veliko se je
naredilo, toda lahko pa naredimo še več.

Zakaj kandidirate za župana?
Verjamem, da je čas, da tudi jaz naredim več za kraj, v
katerem bivam in se počutim tako odlično. Kandidiram na
listi, katere župan Toni Dragar je veliko naredil in to ljudje
opazijo. Vendar pa je čas za nove ideje, predvsem pa za
novo energijo, kako se soočiti z izzivi. Rad imam Domžale,
so čudovite za bivanje, naš prostor zadovoljnih ljudi pa bom
naredil še boljši. Naš kraj se razvija v pravo smer, ta razvoj
pa bomo z našo novo energijo in zagonom še pospešili.

Na kaj se vaša kampanja osredotoča?
Naše geslo/slogan je Nova energija za vse generacije.
LTD je lista, ki uspešno deluje že tri mandate in moji
predhodniki so dosegli veliko. Verjamem, da lahko to dobro,
ne le nadaljujemo, temveč v prvi vrsti izboljšamo. Zato je
naša lista preplet starejših in izkušenih, ki so bili že aktivni
v lokalni politiki, hkrati pa je veliko število novih ljudi, ki so
se sedaj vključili v lokalno politiko. Združujemo izkušnje in
nov zagon, kar je vrhunska popotnica za prihodnost.

Kakšen sta vaš program in vizija za Domžale?
Cilja sta dva: ohraniti visoko kakovost bivanja, hkrati
pa se osredotičiti na razvoj podjetništva. Nadaljevali
bomo z izjemnim vlaganjem v infrastukturo vrtcev in šol,
vlaganjem v gasilce, v šport in kulturo. Domžale so prostor
zadovoljnih ljudi, na vseh lestvicah smo med najbolj
razvitimi v Sloveniji in to bom obdržal. Vendar pa je velik
potencial za podjetništvo, ki je imelo premalo podpore v
preteklosti. Verjamem, da bomo prostor zadovoljnih ljudi
izboljšali tako, če bo več ljudi tukaj tudi delalo, ne le bivalo.
Trenutno se jih v druge občine na delo vozi več kot 80 %.
Moj načrt je to številko močno znižati in omogočiti ljudem,
da tudi delajo v Domžalah, saj bodo tako še bolj povezani
z našim krajem in jim bo še bolj mar, da skupaj ustvarjamo
prostor zadovoljnih ljudi.

Kaj bo vaša priorita, ko decembra prevzamete vodenje
občine?
Kot sem že omenil: ohraniti visoko kakovost bivanja,
ohraniti Domžale med prvimi na vseh lestvicah razvitosti,
hkrati pa razvijati podjetništvo – urediti poslovno cono
Želodnik, se dogovoriti z investitorjem Univerzal glede
prenove, dodati nove poslovne cone ob avtocesti, pomagati
že obstoječim obrtnikom in podjetnikom s prevetritvijo
občinskih prostorskih načrtov, ter debirokratizacijo
preprostih občinskih procesov. Glavni projekti pa so tudi
prizidek ZD Domžale, prenova prostorov poklicnih gasilcev
in nadaljnja vlaganja v infrastukturo in opremo gasilcev
ter promocija gasilstva med mladimi, prizidek OŠ Preserje
pri Radomljah, prenova OŠ Roje, nova športna dvorana in
nova kulturna dvorana in seveda ureditev gramoznega
parkirišča v centru mesta s podzemno garažno hišo, zgoraj
pa parkovne površine in zelene oaze med Ljubljansko ter
Slamnikarsko (pri Univerzalah).

Zakaj kandidirate na listi LTD?
»Mnogi kritizirajo Tonija Dragarja, velikokrat pa pozabljamo,
kaj vse se je naredilo in to jemljemo kot samoumevno. OŠ
Dragomelj, POŠ Ihan, vrtec Češmin, pa vrtec v Ihanu, Dobu
in na Krtini, Medgeneracijski center Bistrica, telovadnica
Srednje šole Domžale, tržni prostor Domžale, gasilski dom
v Dobu, na Krtini in Študi, Mlinarska brv, most pri Sahari,
most želja, most Škrjančevo, Češminov park in kavarna,
otroški parki v Dragomlju, pri Sahari, v Krtini, na Rovah,
vsi fitnesi na prostem ob Bistrici in zelena os ob Bistrici, pa
kolesarski poligon Kolovoz in na Šumberku, plezalna stena
v centru Domžal ... – to vse so projekti, ki jih pred Tonijem ni
bilo. Vesel sem, da imam njegovo podporo in podporo LTD.
Hkrati pa smo se v LTD odločili, da bi izbrali popolnoma
novega kandidat, nekoga, ki bo nadaljeval dobro zgodbo,
hkrati pa zato, ker je neobremenjen, prinesel svež veter,

Zakaj mislite, da ste najprimernejši za to funkcijo oz.
boljši od protikandidatov?
Sem neobremenjen, saj sem nov v lokalni politiki za razliko
od kandidatov, ki so imeli že veliko priložnosti, da kaj
spremenijo. Predvsem pa za razliko od protikandidatov
prihajam iz zasebnega in ne javnega sektorja – ustvaril
sem uspešno kariero, pri delu pa spoznal veliko ljudi, tudi
izjemno število podjetnikov, tako da razumem njihove
potrebe. Delujem kot vezni člen med več različnimi
generacijami. Na ta način združujem izkušnje in pridobljeno
znanje preteklih, svež zagon in novo energijo sedanjih, ter
inovativnost prihodnjih generacij.
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PROGRAM LTD
PODJETNIŠTVO
• Zagotovitev novih delovnih mest s pomočjo
pri postopkih (prostorski akti, skladi, razpisi),
spodbudami (start-up podjetij), delitev dobrih
praks ter aktivna promocija podjetništva,
• vzpostavitev obrtno – podjetniških con (Želodnik,
Farme Ihan, Univerzale in nove cone ob avtocesti),
• ustanovitev Mestne občine Domžale zaradi
ugodnejšega financiranja (iz evropskega in
državnega proračuna) ter drugih prednosti
Mestnih občin (npr. promet)
OBČINA V SLUŽBI OBČANOV
• Vzpostavitev participativnega proračuna za
občane,
• digitalizacija storitev za lažjo dostopnost
uporabnikom,
• uvedba e-poslovanja z namenom skrajševanja
postopkov.
• podpora in pomoč društvom in nevladnim
organizacijam pri občinskih in državnih razpisih
(strokovno pravna pomoč vodstvu).

MOBILNOST
• Gradnja podzemne garažne hiše v centru Domžal
(na trenutnem makadamskem parkirišču),
• P+R parkirišče na robu mesta (na Rodici),
• izgradnja načrtovanih krožišč,
• vzdržen in občanom prijazen sistem parkiranja,
• ureditev kolesarskih stez v mestu in okolici,
• postavitev parkirišč za kolesa po celotni občini,
• izposoja e-koles in e-skirojev,
• posodabljanje lokalnih cest z vidika varnosti,
• vzpostavitev sistema car-sharing,
• izvoz in uvoz Študa na AC.
PROSTOR TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
• Podzemna garaža v centru Domžal nad njo zelena
oaza (na makadamskem parkirišču),
• ureditev peš con v centru mesta,
• posodobitev zelenih parkovnih površin,
pridobitev potrebnih zemljišč (Pošta, Univerzale,
Kovinar),
• posodobitev tržnega prostora in spodbude
lokalnim ponudnikom,
• zagotavljanje e-mobilnosti (izposoja e-koles,
e-skirojev) in spodbuda kolesarstva – mobilnost,
ki osrečuje (gradnja koelsarskih poti, parkirišč za
kolesa),
• sončne elektrarne (spodbude, pomoč pri
postopkih, opremljanje javnih stavb),
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• spodbude za zero – waste in razdeljevanje
presežkov hrane,
• podpora socialnim podjetjem in promocija
ponovne uporabe,
• izgradnja kolesarskih poti ter tako izvesti
promocijo mobilnosti, ki nas osrečuje,
• skrb za živali v občini (v sodelovanju s sosednjimi
občinami vzpostavitev regijskega zavetišča,
pasji park, promocija ozaveščanja občanov o
zavarovanju narave).
OTROCI IN MLADI
• Nadaljnja vlaganje v posodobitev prostorov v
vrtcih,
• vlaganje v posodobitev prostorov osnovnih
šol: širitev OŠ Preserje pri Radomljah in pregled
možnosti gradnje nove OŠ Vir, gradnja in obnova
telovadnic (Radomlje, Dob), širitev in posodobitev
prostorov v OŠ Roje v dogovoru z vsemi solastniki,
• krepitev tehničnega izobraževanja in podpora
deficitarnim poklicem v sklopu Srednje šole
Domžale,
• ureditev infrastrukture za različne rekreativne
športne dejavnosti,
• nadaljnje vlaganje v športna in kultura društva, ki
skrbijo za mlade ter sodelovanje z Glasbeno šolo
Domžale za razširitev programa,

• prostor za grafitiranje,
• vzpostavitev mladinskega centra z mandatom
(financiranje s strani URSM),
• vključitev mladih v participativni proračun.
VARNOST IN ZDRAVJE
• Gradnja doma za starejše na novi lokaciji skupaj
z dnevnim centrom za starejše in oskrbovanimi
stanovanji,
• izgradnja sodobnega centra za zaščito in
reševanje (prostori za poklicne gasilce, Gasilsko
zvezo Domžale in druge službe zaščite in reševanja
Domžale),
• nadaljevanje dobre prakse pomoči pri nakupu
gasilskih vozil JZ gasilske, realizacija nakupa
novega gailskega vozila za gašenje in reševanje z
višin (gasilska avto-lestev)
• izgradnja in obnova krajevnih gasilskih domov,
• okrepitev redarske službe,
• uresničitev gradnje načrtovanega prizidka k ZD
Domžale,
• podpora ZD Domžale pri pridobivanju dodatnih
programov zdravstvenega varstva in preventive,
• sodelovanje z ZD Domžale pri ozaveščanju
občanov ter nakupu defibrilatorjev
• promocija prometne varnosti (Varno v šolo in
domov; varne pomoti; promocija hoje v šolo in
domov).
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KULTURA
• Izgradnja prizidka ali nove dvorane KD Franca
Bernika,
• podpora programu KD Franca Bernika Domžale in
razvoju ljubiteljske kulture, ter umetnosti,
• skrb za kulturno dediščino in industrijsko
dediščino,
• prestavitev Slamnikarskega muzeja Domžale na
primernejšo in večjo lokacijo ter krepitev vsebin
industrijske kulturne dediščine,
• registracija kulturnih domov v lasti društev in
krajevnih skupnosti v register javnih kulturnih
ustanov, s čimer se omogoči vlaganje v domove in
organizacije z javnimi državnimi sredstvi.
ŠPORT IN REKREACIJA
• Obnova športnega parka (v okviru Mestne občine
pridobitev evropskih sredstev za gradnjo bazena),
• gradnja nove športne dvorane (preselitev
košarkarskega kluba Helios v novo dvorano),
• gradnja objekta na vzhodni strani domžalskega
stadiona,
• gradnja novih športnih površin za mlade –
gradnja nadaljnjih kolesarskih parkov in izgradnja
kolesarskih poti po občini,
• promocija in podpora športnim panogam

(prenova razpisnih pogojev in e-dostop),
• spodbujanje rekreacijskega ekipnega športa z
nadaljnjo gradnjo nogometnih/košarkarskih igrišč
po vseh krajevnih skupnostih in skrb za ta igrišča
(koši, goli, ipd.).
TURIZEM IN ZABAVA
• Nadaljnja organizacija uspešnih dogodkov in
njihova nadgradnja (Hroščkov festival, Kuhna
na plac, več večernih Kuhn na plac in drugih
dogodkov na tržnem prostoru, Slamnikarski sejem,
Čarobni december in Čarobno mesto),
• spodbude za organizacijo dogodkov na tržnem
prostoru, v Češminovem parku in v Slamnikarskem
parku,
• spodbude in promocije lokalnim gostincem,
• promocija kulturne, športne in kulinarične
ponudbe zasebnikov in NVO,
• sodelovanje s sosednjimi občinami pri promociji
lokalnega turizma,
• promocija kolesarskega turizma (izkoristiti
novo kolesarsko pot iz Ljubljane in privabiti na
enodnevni izlet v Domžale),
• okrepiti aktivnosti Službe za turizem Domžale in
usmerjanje v digitalizacijo ponudbe.
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Zato sem se odločil, da je čas, da zaključim in
prepustim vodenje mlajšim, ki bodo nadaljevali
naše dobro delo z novo energijo, novimi pristopi
in novimi idejami. Nekateri so presenečeni, da
smo v LTDju izbrali za županskega kandidata dokaj
neznanega Študljana, Boštjana Deželaka, vendar
smo želeli nekoga, ki je neobremenjen in bo res
prinesel nov veter. Njegov cilj je ohraniti visoko
raven kakovosti bivanja, hkrati pa se osredotočiti na
razvoj podjetništva. Tako kot jaz tudi Boštjan prihaja
iz gospodarskega sektorja – domžalsko Delavsko
hranilnico vodi od odprtja in verjamem, da so ravno
njegove sposobnosti vodenja tiste, ki ga naredijo
za najboljšega kandidata. Okoli sebe je zbral mlado
sposobno ekipo in vem, da je naša prihodnost v
dobrih rokah. Slogan občina zadovoljnih ljudi je bilo
vodilo mojega županovanja in prepričan sem, da
bo nadaljeval uspešno delo ter Domžale naredil še
boljše. Ima mojo popolno podporo in podporo LTD.
Vesel sem, da se bo dobra zgodba LTD nadaljevala.

TONI, ZAKAJ BOŠTJAN
DEŽELAK?
Ponosen sem, da po štirih mandatih še vedno
uživamo podporo občanov, in verjamem, da zato,
ker smo se trudili in delali dobro. So projekti, na
katere sem močno ponosen – težko izpostavim le
enega, vsekakor pa sem vedno rad delal predvsem
za otroke. Ko sem nastopil kot župan, je bilo skoraj
nemogoče dobiti vrtec v Domžalah. Danes temu ni
več tako. Zgradili smo tudi OŠ Dragomelj, pa veliki
prizidek POŠ Ihan in prizidek na Krtini in Rodici,
prenovili jedilnico na OŠ Domžale in še mnogo več.
S ponosom gledam tudi na nove gasilske domove
od Doba do Krtine in Štude ter vrhunsko opremljene
gasilce. Kolumna je prekratka za vse uspehe, vendar
pa so področja, ki jih še nismo uredili. Čeprav
obstajajo utemeljeni razlogi, zakaj določene težave
še rešujemo, pa si še vedno želim, da naredimo za
naše mesto, našo občino še več.

Toni Dragar, predsednik LTD
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