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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. 
 
Občina Kamnik je članica združenja Managmenta mestnih središč (Town center 
managment), v sodelovanju s to organizacijo si izmenjujemo dobre prakse, ki jih 
želimo izvesti tudi pri nas. V okviru tega projekta je bilo izvedenih že vrsto delavnic, 
na katerih smo s pomočjo KIKštarterja trgovce/obrtnike in gostince v mestnem jedru 
izobraževali na področju promocije in predstavitve njihovih trgovin/gostinskih 
lokalov/obrtnih delavnic. Delavnice so bile vedno dobro obiskane. Poleg izobraževanj 
smo v okviru projekta vzpostavili tudi spletno stran www.trgovski-center-kamnik.si, na 
kateri predstavljamo vso ponudbo, ki jo premore mestno jedro. Razpisana so bila tudi 
določena sredstva preko katerih smo ponudnikom v mestnem jedru omogočili 
dodatno promocijo, saj smo mnenja, da bolje, kot se bo vsaka posamezna trgovina 
predstavila in več kot bo imela vsaka posamezna trgovina kupcev, več bo ljudi v 
mestnem jedru. S tem projektom nameravam nadaljevati. S pomočjo KIKŠtarterja 
bomo posikali rešitve za novo ponudbo in za privabljanje lokalnih rokodelcev v center 
mesta, kar bo dodatno obogatilo ponudbo. 
Zavedam se, da se ljudje centru mesta izogibajo tudi zaradi problematike parkiranja, 
zato bo v centru mesta potrebno zagotoviti večje število parkirnih mest. V mislih 
imam izgradnjo parkirne hiše in izgradnjo dodatnih parkirnih prostorov v mestnem 
jedru.  
Razmisliti je potrebno o možnosti dodatnega subvencioniranja najemnin in 
subvencioniranja obnove pročelij hiš. Na tem področju moramo stremeti k cilju, da 
bodo v prihodnjem mandatu vse fasade obnovljene in s tem kulisa res edinstvena. 
Nadaljevati moramo tudi s prenovo ulic in javne infrastrukture (Medvedova, Šlakarjev 
prehod, Šutna). Dodatna možnost razvoja mestnega jedra se odpira tudi na področju 
Utokove jame. Konceptualno, vsebinsko in časovno je potrebno izvajati kulturne in 
glasbene dogodke, ki bodo zagotovo privabli domačine in turiste v mestno središče.  
 
2. Koga imate v svojih vrstah s področja podjetništva, ki mu zaupate in bo 
aktivno sodeloval na tem področju? 
 
Sam izhajam iz podjetništva in sem aktivno vključen v delovanje Podjetniškega kluba 
in coworking prostora KIKŠtarter, zato bom tudi v prihodnje sodeloval z omenjenima 
organizacijama in predvsem konkretneje tudi z  Obrtno-podjetniško zbornico Kamnik. 
Povezovanje, ključnih dejavnikov na področju organiziranja in povezovanja 
podjetništva je ključno za skupen celostni razvoj področja.  
 
3. Ali in kako boste uresničevali/reševali degradirane cone v Kamniku (Utok, 
Alprem, Meso Kamnik…)? 
 

http://www.trgovski-center-kamnik.si/
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Degradirane prostore bo potrebno celostno urediti. Seveda v soglasju z lastniki. Za 
namen ureditve degradiranih področij je namenjenih tudi kar precej EU kohezijskih 
sredstev.  
 
4. Na kakšen način bi obrtnike in podjetnike poskušali prepričati, da je občina 
Kamnik idealna za odpiranje obrtne dejavnosti?  
 
Občina mora vzpostaviti poslovne cone z ustrezno infrastrukturo in komunalno 
opremo (optika, kanalizacija, vodovod, ceste) in ponuditi konkurenčne pogoje za 
začetek/nadaljevanje dejavnosti.  
 
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 
 
Odprta je še možnost dogovora z občino Solčava. Verjamem, da bo tam obveljal 
razum, saj občina Šolčava s spremembo meje ničesar ne izgubi, za 
osrednjeslovensko regijo in konkretno, občino Kamnik, pa stik z drugo državo članico 
lahko pomeni dodatno možnost za črpanje kohezijskih EU sredstev. Verjamem, da 
bomo našli rešitev v prihodnje.  
 
6. Kako boste rešili mirujoči promet v Kamniku. 
 
V aktualni finančni perspektivi EU za obdobje 2014 – 2021 je velik del sredstev 
namenjen trajnostni mobilnosti. V Kamniku smo v lanskem letu sprejeli Strategijo 
trajnostne mobilnost, kar je pogoj za črpanje sredstev. Pripravljajo se projekti, ki bodo 
spodbudili trajnostno mobilnost. Kar nekaj projektov je že potrjenih. Med njimi lahko 
izpostavim daljinska kolesarska povezava med Kamnikom in Ljubljano, 
izposojevalnica električnih koles, električne polnilnice za avtomobile. Moj cilj je, da se 
v prihodnjih letih zgradita tudi parkirni hiši za področje mestnega jedra in pri 
Zdravstvenem domu.  
 
7. Ali poznate nadomestila za stavbna zemljišča, ki jih obrtniki plačujejo v 
drugih občinah? Razmišljate o znižanju le teh, če boste župan? 
 
Višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča določa Zakon. Višina 
nadomestila v Kamniku je primerljiva drugim občinam. Moja osnovna logika je, da je 
potrebno davčne obremenitve zmanjšati, saj moramo za podjetja narediti 
konkurenčnejšo okolje, ker nam bodo v nasprotnem primeru ušla tja, kjer bo zanje 
ugodneje. V skladu z možnostmi se bom zavzel za znižanje NUSZ.  
 
8. Vprašanje samo za Mateja Slaparja: Zavzemate se za ustanovitev Oddelka za 
podjetništvo na občini. Kaj konkretno bi ta oddelek počel? Ali poleg KIK-
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starterja, Podjetniškega kluba in Območne obrtno-podjetniškeobrtne zbornice 
potrebujemo še oddelek za podjetništvo na občini? 
 
Oddelek bo koordinator med vsemi deležniki. Le ta bo nudil podporo tako deležnikom 
na področju organiziranja podjetništva (OZS OE Kamnik, KIKŠtarter, Podjetniški 
klub) kot tudi pomoč pri razvoju podjetništva (management mestnih središč – 
pospeševanje obiska v mestnem jedru, spodbujanje investicij v naše okolje, pomoč 
pri sprejemanju OPPNjev in črpanju EU sredstev za področja poslovnih con, 
spodbujanje razvoja turizma in povezanih dejavnosti,…).  
 

 


