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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. 

 
Šutna je bila nepremišljeno in brez načrta zaprta in na ta način smo krajane in turiste 
odmaknili iz najlepšega dela mesta. Naše mestno jedro je s tem zaspalo. Nimamo 
restavracij, nimamo lokalov, ne znamo izkoriščati srednjeveške zgodovine mesta in 
še bi lahko našteval. Poglejte kako lepo jesen imamo, pa so umaknili še klopi, kot da 
zanalašč odganjamo ljudi stran. 
Kot župan bom pripeljal življenje nazaj v mestno jedro. Začel bom s pogovorom s 
tamkajšnjimi stanovalci, da skupaj najdemo rešitev, ki bo ugodna zanje in tudi za 
ostale občane. Zavedati se je potrebno, da mestno jedro ne pripada le njim, ampak 
tudi ostalim občanom, hkrati pa je naša turistična rezerva. S subvencijami bomo 
vzpodbudili nove najemnike, s sofinanciranjem kakovostnih kulturnih programov 
bomo v srednjeveške ulice vdahnili novo življenje. Naredili bomo strateški urbanistični 
načrt, da se center uredi v enem kosu in da ne bomo stalno priča gradbišču. Poiskati 
moramo rešitev za Utokovo jamo. Možnosti je veliko, morda je ena od opcij tudi 
mestna parkirna hiša in parkirišče za avtodome. Želim, da mestno jedro postane naš 
ponos, prostor, kjer se bomo ljudje znova družili. 
 
 
 

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

 
Sam imam 20 let izkušenj iz gospodarstva, sicer pa je na moji listi precej takšnih, ki 
uspešno krmarijo na področju gospodarstva. Šemso Mujanovič je bil šest let ravnatelj 
kamniške gimnazije, Breda Vukmir Podbrežnik je dolgoletna direktorica kamniške 
knjižnice, imamo kar nekaj samostojnih podjetnikov, pa predsednike športnih klubov, 
Goran Završnik je kulturni manager. Verjamem v svojo ekipo. 
 
 

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

 
Ne želim biti župan, ki bo spremembe delal na pamet in po lastni presoji. Moja naloga 
bo, da zagotovim sredstva, da se opuščena in propadajoča poslopja ponovno oživi, 
skupaj pa moramo najti nove vsebine. Omenjeno območje bomo obravnavali kot 
celoto. Stanovanjsko sosesko tu že imamo, sosesko Mali grad, vemo pa tudi, da 
mesto potrebuje parkirno hišo, otroško igrišče, svoje zatočišče potrebujejo številna 
društva… 
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4. Na kakšen način bi obrtnike in podjetnike poskušali prepričati, da je 

občina Kamnik idealna za odpiranje obrtne dejavnosti?  
 

Pogoji in nameni so določene v Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik. Spremembe pravilnika 
bomo pripravili v sodelovanju z vsemi deležniki. Zdaj pravilnik pozna samo dva 
ukrepa pomoči, naš predlog pa je, da se doda subvencioniranje stroškov 
komunalnega prispevka za investitorje, ki nameravajo graditi poslovno-proizvodne 
objekte s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest. 

 
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 

 
Zgodba z Jezerskega je še ena izgubljena priložnost dosedanje občinske politike. 
Pogovori s sosednjimi občinami bodo med našimi prioritetami, saj močno zagovarjam 
prednosti večplastnega regijskega povezovanja. Vprašanje naše severne meje bomo 
ponovno odprli in krajanom Zgornjega Jezerskega natančno predstavili prednosti in 
koristi spremembe meje. 
 
 

6. Kako boste rešili mirujoči promet v Kamniku. 
 
Delno sem odgovor podal že zgoraj. Mesto potrebuje urejeno parkirno hišo, v okolici 
mestnega jedra tudi možnost brezplačnega parkiranja. Seveda pa sama parkirišča 
niso dovolj, ponovno moramo vpeljati mestni avtobus, mesto pa narediti prijazno tudi 
kolesarjem. 
 
 

7. Ali poznate nadomestila za stavbna zemljišča, ki jih obrtniki plačujejo v 
drugih občinah? Razmišljate o znižanju le teh, če boste župan? 

 
Spremembe bomo v sodelovanju z vsemi deležniku predlagali in sprejeli skupaj, kot 
sem omenil pa podpiram subvencioniranje stroškov komunalnega prispevka za 
investitorje, ki nameravajo graditi poslovno-proizvodne objekte s ciljem ustvarjanja 
novih delovnih mest. 
 
9. Vprašanje za Sandija Uršiča: Kako boste zagotovili prevoz z železnico med 
vikendom. Ali imate že kakšne konkretne dogovore s Slovenskimi železnicami? 
Do kam in po kateri trasi boste speljali železnico v Stranje? Imate že poslovni 
načrt in obseg potrebnih finančnih sredstev za ta projekt? 
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Na Slovenskih železnicah smo preverili možnosti in to, kar smo obljubili, je ob 
sodelovanju sosednjih občin tudi izvedljivo. Kamnik nujno potrebuje hitrejše vlake, 
kar lahko zagotovimo z zmanjšanjem števila postankov na poti do Ljubljane, prav 
tako prilagoditev voznega reda. Za zagon turizma moramo razmišljati tudi o vikend 
vlakih, prav tako sem prepričan, da bo kamniška proga deležna sodobnejšega vlaka. 
Investicije v samo železniško infrastrukturo pa so bolj kot Slovenskih železnic stvar 
pristojnega ministrstva, kjer pa bom kot župan vsekakor lobiral, da se po desetletjih 
ignorance pozornost usmeri tudi na našo progo. Verjamem, da lahko v sodelovanju s 
kamniškim gospodarstvom do ministrstva pristopimo s konkretnimi rešitvami.  
 
 
10. Vprašanje za Sandija Uršiča: Na vašem panoju piše: »Ko bom župan, bom 
uredil ceste«. Ali lahko bolj konkretno in natančno predstavite vaše zamisli? 
 
Veliko sem na terenu med ljudmi in se z njimi pogovarjam. Ceste so tipičen primer, 
kako se v naši občini načrtovani projekti premikajo iz papirja na papir, iz leta v leto, 
saj za nobeno stvar nimamo strategije. Zares ogromno ljudi mi je potarnalo, kako 
slabe ceste imajo, kako so obnove in izgradnje leto za letom v proračunu, dejanska 
izgradnja pa je odvisna od stroškov zimske službe. Znesek za investicije v ceste bo 
vsako leto enak, ne bo odvisen od drugih proračunskih postavk, le tako bomo lahko 
nadomestili zamujeno. V primeru urejanja makadamske ceste bomo predlagali najem 
kredita, saj je petletno vzdrževanje makadamske ceste enako investiciji v asfaltirano. 
Razlika je, da se v drugem primeru po petih letih še vedno voziš po makadamu.   
 
 

 


