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Vprašanja, ki so ostala neodgovorjena na soočenju kandidatov za župane 
 
 

1. Kaj boste kot župan naredili za oživitev Šutne. Prosimo za konkretne rešitve. 
 
Poleg ukrepov, ki že potekajo bi bilo morda smiselno razmisliti o sprostitvi 
prometa skozi Šutno. Seveda bi bilo potrebno pred tem urediti vozne površine v 
podobnem stilu kot je to na Maistrovi ulici, ter zagotoviti nekaj parkirnih mest, 
namenjenih kratkotrajnemu parkiranju. Oživitev Šutne se ne bo zgodila čez noč, 
eden z drugim bosta morala rasti obisk in ponudba. 

 
 

2. Koga imate v svojih vrstah s področja podjetništva, ki mu zaupate in bo 
aktivno sodeloval na tem področju? 

 
Urban Bergant je že aktualni občinski svetnik, predsednik odbora za podjetništvo in 
turizem in nosilec kandidatne liste v 4. volilni enoti. Je uspešen podjetnik in pobudnik 
ponovnega delovanja Podjetniškega kluba Kamnik. Ob obuditvi kluba, je bil tudi 
njegov prvi predsednik. Ne glede na to ali bo izvoljen v občinski svet ali ne, bova na 
področju podjetništva tesno sodelovala. 
 
 

3. Ali in kako boste uresničevali/reševali degradirane cone v Kamniku (Utok, 
Alprem, Meso Kamnik…)? 

 
Najprej se bo potrebno pogovoriti z vsemi lastniki in poiskati kompromise. Utok je 
sicer namenjen stanovanjski gradnji, vendar bi lahko do pričetka gradnje območje 
uredili do te mere, da bi zagotovili potrebna parkirna mesta. S podjetjem Meso smo 
se že pogovarjali o odkupu njihovega objekta. Kolikor bodo sredstva za nakup 
zagotovljena v prihodnjem proračunu, bo občina objekt odkupila in porušila, zemljišče 
pa namenila zelenim površinam. 
 
 

4. Na kakšen način bi obrtnike in podjetnike poskušali prepričati, da je občina 
Kamnik idealna za odpiranje obrtne dejavnosti?  

 
 Kamnik ima pred drugimi občinami številne prednosti. Tradicijo, primerno lego, 
kvalitetno vodo in številne uspešne obrtnike in podjetnike. Še posebno spodbujamo 
rokodelstvo in domačo obrt tudi skupaj z LAS Srce Slovenije in KIK Štarterjem. Poleg 
zagotavljanja dosedanjih spodbud in potrebnih novih ima Občina Kamnik v načrtu 
tudi potrebno infrastrukturno posodobitev. 
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5. Kaj boste naredili glede ureditve meje med Občinama Kamnik in Jezersko, da 
bi tudi naša občina imela možnosti črpanja evropskih sredstev pri čezmejnih 
projektih 

 
Prvi nujni korak je vsekakor skupni sestanek s predstavniki občine Jezersko in MGRT 
v prihodnjem letu. Ker gre za celotno Ljubljansko urbano regijo, menim, da bi pri tem 
morale sodelovati vse občine, ki se jih sprememba meje tiče skupaj z ministrstvom, 
ne samo Jezersko Kamnik in MGRT. 
 
 

6. Kako boste rešili mirujoči promet v Kamniku. 
 
Eno od rešitev sem omenil v odgovoru na 3. vprašanje (utokova jama). Druga rešitev 
je zagotovitev dodatnih parkirnih mest na Fužinah, neposredno ob železniški progi. 
 
 
7. Ali poznate nadomestila za stavbna zemljišča, ki jih obrtniki plačujejo v drugih 
občinah? Razmišljate o znižanju le teh, če boste župan? 
 
Priznam, da ne poznam odlokov o komunalnih prispevkih sosednjih občin. Sem pa 
pripravljen tematiko preučiti in se o njej pogovoriti tako z občinsko upravo in obrtniki. 
Kolikor bi se pokazalo, da je znižanje možno in potrebno bi od občinske uprave 
zahteval, da pripravijo nov predlog odloka in ga dal občinskemu svetu v razpravo. 
 

7. Vprašanje samo za Igorja Žavbija: Kakšno je trenutno finančno stanje Občine 
Kamnik. 

Vprašanje se verjetno nanaša na zadolženost občine. V preteklosti je Občina Kamnik 
najela kredit za gradnjo OŠ Toma Brejca in kredit za gradnjo kohezijskih projektov. 
Kredit za gradnjo šole bo v letošnjem letu poplačan, ostalo pa bo še nekaj manj kot 
2.500.000 EUR kredita za kohezijske projekte. V prihodnje bo vsekakor potrebno 
najeti kredit za gradnjo OŠ Frana Albrehta, višina bo odvisna tudi od tega, koliko 
sredstev za gradnjo bomo uspeli pridobiti iz drugih virov. Pri tem je pomemben 
podatek, da odplačilo glavnice in obresti na letni ravni ne sme presegati cca 
1.750.000 EUR. 
 
 


