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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. 

Ustvarili bomo celostno ponudbo turističnih, kulturnih, športnih, gostinskih dejavnosti 

ipd. (Velika planina, Terme Snovik, tekaške proge, adrenalinsko plezanje, 

decembrske prireditve, šolski tabori, mesto rož, muzeji, Arboretum Volčji Potok, 

terme Snovik, bazen, Kamfest, taborjenja, festivali, stari grad, Učna pot), v osrednji 

del turistične ponudbe pa vključili Šutno z različnimi dogodki in sejmi s področja obrti, 

podjetništva, umetnosti in kulture, kulinarike ipd. in druga kulturno-zgodovinsko 

pomembna področja občine Kamnik.  

 

Ustvarili bomo možnosti za oživitev Šutne s pomočjo naslednjih aktivnosti: 

sofinanciranje najemnin, nizka cena najema stojnic in prostora – brezplačno za 

društva, kulturo in umetnost, ki razvijajo ali prikazujejo domačo obrt in kulturo ter za 

najemnike lokalov na Šutni. Spodbujali bomo turistične, kulturne, kulinarične in 

podobne dogodke v organizaciji TICa,  izgradili parkirno hiša v bližini na območju 

enega izmed sedanjih degradiranih območij. 

S tem bomo na Šutno pritegnili določene dejavnosti in obrtnike, kot so: domači 

razstavljavci, rokodelci, oblikovalci, šivilje narodnih noš, izdelovalci nakita, slikarji, 

kiparji, grafiki, pivnico, podjetnike z domačo kulinariko, ekološkimi živili, s prikazi 

rokodelskih dejavnosti, ki so zgodovinsko povezane s Kamnikom – npr. kovaštvo, 

usnjarstvo ipd. Na območje bivšega Utoka bomo vrnili kip usnjarja talca.  

 

Spodbudili bomo odprtje gostinskih lokalov z domačo hrano in pijačo. S spodbudami 

bomo oživili neizrabljene vrtove v zadnjem delu stavb Šutne.  

 

V prehodih do vrtov bodo našle svoje mesto prijetne kavarnice, trgovine z butičnimi 

izdelki s področja domače obrti, kulture in umetnosti – galerije z razstavami, lokali z 

lokalno domačo hrano, domača obrt, čebelarstvo, različna društva, glasbena 

dejavnost, različne umetnosti, mladinska dejavnost ipd. 

 

Lastnikom stavb na Šutni bomo sofinancirali ureditev fasad in skrbi za cvetje, ter 

ureditev prostorov v pritličju v lokale. 

 

V promocijske aktivnosti preko spodbud zanje bomo vključili vse ponudnike in 

obrtnike, društva, javne zavode in druge zainteresirane na območju občine Kamnik. 
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Celovita promocija, s katero bomo privabljali turiste, ki bodo v občini Kamnik 

pripravljeni obilno trošiti, bo usmerjena v promocijo spodaj naštetih znamenitosti, ki 

se jih bo nudilo skupaj z zgodovinskim okvirom srednjeveškega Kamnika in z 

doživljajskimi zgodbami, npr. zgodbo o Veroniki in Malem gradu, razvoju mesta in 

ogledom zgodovinske Šutne z nakupi spominkov. Vsekakor je treba promovirati 

najmanj:   

 
Naravne znamenitosti-ponekod 
vključno  s kulturno zgodovinsko 
dediščino  
 

Velika planina s pastirsko in arhitekturno 
dediščino, dolina Kamniške Bistrice (Veliki 
in Mali Predaselj, jezero ob izviru, slap 
Orglice, Žagana peč, Sivnica), Korošaški 
slapovi, Kamniška Jama, jama Vetrnica, 
Menina planina, Kamniško-Savinjske Alpe, 
Volčji Potok, Naravni zdravilni gaj Tunjice  

Zgodovinske spomenike, kot so: Mali grad, Stari grad, Grad Zaprice, 
Plečnikov dvorec, grad Motnik, 
Prašnikarjev dvorec  

Cerkvene zgodovinske  spomenike  Frančiškanski samostan s cerkvijo sv. 
Jakoba in knjižnico, cerkev sv. Jožefa, 
cerkev Marijinega brezmadežnega 
spočetja, Uršulinski samostan, cerkev sv. 
Ane, cerkev sv. Jurija, cerkev sv. Tomaža, 
cerkev sv. Miklavža, cerkev sv. Marije V-
nebo-vzete, cerkev sv. Antona, cerkvi sv. 
Jurija in Magdalene, Marijina kapelica, 
Županje njive, sv. Florijan, cerkev sv. 
Primoža in Felicijana, cerkev sv. Petra, 
kapela Marije Snežne, cerkev sv. 
Benedikta  

Galerije in muzeje: Medobčinski muzej Kamnik, Sadnikarjeva 
muzejska zbirka, Budnarjeva muzejska 
hiša, Muzej pritlikavega nosoroga, Galerija 
Mihe Maleša, Galerija Veronika, Galerija 
Janeza Boljke, Rojstna hiša Rudolfa 
Maistra, Hiša keramike, zakaj pa ne 
majolka, Korenova domačija na Perovem  

Plečnikova dela v Kamniku in v okolici  Stranska vhoda v cerkvi sv. Ane v 
Tunjicah, Most čez Nevljico, Kapela 
Božjega groba v Frančiškanski cerkvi sv. 
Jakoba, Glavni trg v Kamniku, Krstilnica v 
župnijski cerkvi na Šutni, nagrobnik v 
Mekinjah, prisotnost Plečnika pri cerkvi sv. 
Martina v Šmartnem v Tuhinju, Cerkev sv. 
Benedikta v Zgornjih Stranjah, Krstilnica v 
cerkvi sv. Jurija v Nevljah, Nagrobnik na 
Žalah pri Kamniku, Lovska koča kralja 
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Aleksandra v Kamniški Bistrici (Plečnikov 
dvorec), Železniška postaja Kamnik - 
Mesto  

In v druge znamenitosti in osebnosti:  Vrbančev kozolec, Preskarjeva pastirska 
bajta, Lectarjeva hiša v mestnem jedru 
Kamnika, Samčev prehod (predor), mestno 
obzidje, spomenik Rudolfu Maistru, 
spomenik revoluciji in padlim, posebnost 
so izveski na Šutni,  pomembne 
Kamničane in društva z dolgoletno 
tradicijo, čebelarstva s Plemenilno postajo, 
odkritje okostja mamuta, ekološko 
pridelano hrano, kmečki turizem, družinski 
turizem. Pomembni Kamničani ipd. 

 

 
 

2. Koga imate v svojih vrstah s področja podjetništva, ki mu zaupate in bo 

aktivno sodeloval na tem področju? 

Želimo enakopraven odnos občine do vseh podjetnikov. Pričakujemo, da bodo imeli 

prav vsi podjetniki, ki bodo zainteresirani in bodo zadoščali pogojem projekta, 

možnost vključitve v občinske projekte. Za strokovna vprašanja bomo sodelovali s 

priznanimi strokovnjaki, pri katerih ne bo šlo za nasprotja interesov. Ne sme priti do 

situacije, ko  bi posameznik zaradi zvez na občini uveljavil svoje projekte. Zagotovil 

bom transparentnost poslovanja, obrtniki in podjetniki pa bodo imeli enake možnosti. 

 

3. Ali in kako boste uresničevali/reševali degradirane cone v Kamniku (Utok, 

Alprem, Meso Kamnik…)? 

Glede na visoko stopnjo urbaniziranosti nekaterih delov občine, mora občina 

posebno pozornost posvetiti prestrukturiranju, sanaciji in revitalizaciji degradiranih 

mestnih in drugih površin. Degradirana industrijska območja predstavljajo velik 

prostorski potencial in s tem možnost novega kulturnega, rekreacijskega, socialnega 

in gospodarskega razvoja občine. 

 

Degradirana območja (Utok, Alprem, bivša klavnica) se morajo povezati v prometni in bolj 

kakovosten bivanjski okvir mestnega jedra in prenove Šutne.  

 

Dogovorili se bomo z lastniki zemljišč in s prebivalci degradiranih področij ter ustrezno 

pripraviti prostorske načrte v skladu z razvojnimi potrebami prebivalcev in sprejetimi 

razvojnimi načrti občine. Pomanjkanje parkovnih in rekreacijskih površin, kolesarskih in 

sprehajalnih poti onemogoča ustrezno kakovost bivanja na področju ter v bližini degradiranih 
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območij, prav tako pa tudi onemogoča izrabo turističnega, gospodarskega in socialnega 

potenciala Šutne in mestnega jedra. Zato bomo pod mojim županovanjem degradirana 

mestna območja uporabili tudi za izgradnjo parkovnih in rekreacijskih površin, kolesarskih in 

sprehajalnih poti ob Kamniški Bistrici, kjer se v določenem pasu ne bo smelo graditi stavb. 

Razmisliti je treba tudi o izgradnji parkirne hiše na tem področju kot zalednega prostora 

Šutne in mestnega jedra, kjer so parkirišča že dolgo časa preobremenjena in številčno 

nezadostna. 

 

Podobno se bom kot župan dogovoril z lastniki drugih degradiranih zemljišč v občini Kamnik 

in z občani, razmislili bomo o poslovnih conah v občini, ki že dolgo časa nastajajo 

nekontrolirano in brez ustrezne komunalne infrastrukture. Poslovne cone bomo ustrezno 

umestili v prostor, ob tem pa upoštevali potrebe gospodarstva, občanov, razvojne načrte 

občine in sprejete strategije. Po potrebi bomo uskladiti prostorske načrte. 

 

4. Na kakšen način bi obrtnike in podjetnike poskušali prepričati, da je občina 

Kamnik idealna za odpiranje obrtne dejavnosti?  

Ko bom župan, bo občina Kamnik ustvarila pogoje, da bodo lokalni obrtniki in 

podjetniki želeli ostati in delati v občini Kamnik, Kamničani pa se lahko zaposlovali v 

svoji občini. Občina bo zanimiva tudi drugim prebivalcem Slovenije za odpiranje 

obrtne dejavnosti. Proučili bomo in po potrebi prilagodili ali uvedli olajšave pri plačilu 

komunalnega prispevka.  

 

Potrebam gospodarstva in občine bomo prilagodili štipendijsko politiko občine 

Kamnik, s subvencijami bomo spodbujali vajeništvo in pripravništvo, zagotavljali 

prostor in infrastrukturo za potrebe domače obrti v občini, spodbujali bomo 

zadružništvo in socialna podjetja.  

 

Tesno bomo sodelovali z občino Komenda glede koriščenja Poslovne cone Komenda 

za naše obrtnike in podjetnike, pogovorili se bomo o  potrebah domačih obrtnikov in 

podjetnikov ter se dogovorili in ustrezno uredili ter umestili v prostor obstoječe, 

trenutno komunalno neustrezno opremljene poslovne cone v občini (Stol, Alprem,...).  

 

Problematično se je oblikovala tudi »divja ekonomija« na področju bivše 

smodnišnice, kjer naj bi bile lastnikom zemljišč s strani občine dane določene 

obljube, ki pa se niso realizirale, kar sproža številna nezadovoljstva med lastniki 

zemljišč. Tudi o področju nekdanje smodnišnice se bo treba pogovoriti, ga urediti, 

sanirati, revitalizirati in urediti ustrezno komunalno infrastrukturo, da se bo občina 
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Kamnik lahko uspešno razvijala naprej, skladno s svojimi razvojnimi načrti in 

sprejetimi odloki ter strategijami. 

 

Občina ima velike možnosti pri razvijanju kulturnih, športnih, ekoloških sadjarskih, 

čebelarskih, kmetijskih dejavnosti, kulturnega turizma in trajnostnih gospodarskih in 

drugih dejavnosti, česar se je treba zavedati in skladno s tem spodbujati tudi  razvoj 

obrtne in podjetniške dejavnosti.  

 

Bistveno bolj bomo, ko bom župan, izkoristili črpanje doslej skoraj v celoti 

neizkoriščenih nepovratnih sredstev EU, privabili pa tudi tuje investitorje in bolje 

razvili obstoječe mehanizme občine, kot so subvencioniranje obrestne mere za 

kredite, zaščite patentov in licenc, strokovnega svetovanja za obrtnike in podjetnike, 

spodbujali bomo usposabljanje in izobraževanje mladih.  

 

Poskrbeli bomo, da v občini ne bo nezaposlenih, ki bi bili sposobni delati. Bolj 

učinkovito se bomo lotili preprečevanja uživanja mamil in alkohola ter mladim ustvarili 

pogoje za zdravo preživljanje prostega časa v okviru mladinskih centrov, ki jih bomo 

ustanovili po krajevnih skupnostih.  

 

Inovativnost mladih je treba koristno uporabiti tudi v občini Kamnik, da se bodo lahko 

osamosvojili, si ustvarili družine, pridobili stanovanja, uveljavljali svoje podjetniške 

ideje in s svojo energijo ter znanjem prispevali k razvoju občine.  

 

Da bo občina Kamnik privlačna obrtnikom in podjetnikom ter družinam, bomo rešili 

tudi probleme staranja prebivalstva, pomanjkanja kapacitet za domsko oskrbo in za 

dementne, poskrbeli za dnevno varstvo starejših in za medgeneracijske centre, kar 

se pozablja že dve desetletji ter številnim občanom onemogoča kakovostno življenje. 

Hkrati pa so te dejavnosti tudi priložnost za nova delovna mesta v občini. 

 

Kamnik bo z mestnimi parki, peš potmi, rekreacijskimi površinami, pokritim bazenom 

in s svojimi naravnimi ter kulturno zgodovinskimi znamenitostmi, kakovostnimi vrtci in 

šolami ter drugimi javnimi zavodi, pod mojim županovanjem postalo mesto in občina, 

kjer se bo dalo kakovostno preživljati svoj prosti čas, kar bo še dodatno privabilo tudi 

obrtnike in podjetnike od drugod. Področju kulture, industrijski dediščini ter 

društvenim dejavnostim bomo namenili bistveno višja finančna sredstva in jim 

omogočiti lažje in bolj kakovostno delo. 
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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 

Z ljudmi se je treba predvsem pogovoriti in jih razumeti, z vzvišenostjo ali odtujenim 

odnosom ni uspešnega sodelovanja. Stavim torej na svoje dosedanje izkušnje v 

komunikacijah z ljudmi in v svoje pogajalske sposobnost. 

 

6. Kako boste rešili mirujoči promet v Kamniku. 

Občina Kamnik ima lahko veliko priložnosti, da postane privlačno urbano-podeželsko 

območje s celovito ter uravnoteženo mrežo različnih oblik prevoza in različnih 

potovalnih načinov. 

 

Zaradi pospešene gradnje, ob kateri pa se ni poskrbelo za zadostno število parkirnih 

mest pri naseljih blokov, in tudi ne v središču mesta, ob izobraževalnih ustanovah, ob 

stavbah, kjer se odvijajo večje kulturne, športne in druge prireditve, kamor hodijo 

občani zaradi javnih storitev, ob stavbi Občine Kamnik, ob poštah ipd. je problem 

parkiranja vse bolj pereč, kar lahko povzroča tudi varnostne probleme.  

 

Poleg vzpostavitve določenega reda ob smiselni in znosni vzpostavitvi plačljivega 

prometnega režima, s posebnimi olajšavami in v dogovorih s stanovalci mestnega 

središča, bom kot župan  poskrbel za vse potrebno, da se bo v čim krajšem času 

izgradilo vsaj eno parkirno hišo, s pomočjo katere se bo olajšalo sedanje težave 

širšega mestnega središča. Hkrati bomo poskrbeli za urejena, asfaltirana parkirišča 

pred blokovskimi naselji in povsod po občini, kjer je to potrebno. 

Prav tako bo občina pod mojim županovanjem poskrbela za manjkajoče pešpoti in za 

kolesarske poti, za možnosti izposoje koles, da se bo del prometa in mobilnosti 

izvajal s kolesi in peš.  

Glavno avtobusno postajo, ki je sedaj utesnjena na neprimernem mestu nasproti 

tržnice, bomo prestavili na bolj primerno območje – po načrtih naj bi bila nova 

avtobusna postaja na degradiranem območju bivše smodnišnice. Uredili bomo 

avtobusna postajališča po celi občini, poskrbeli pa tudi za avtobusne povezave 

podeželja z mestom. Na posameznih področjih bomo poskrbeli za umiritev prometa 

in za ureditev prevozov s tovornjaki na ceste, da se ne bi s prehitro vožnjo še naprej 

ogrožalo varnosti občanov in kvarilo ceste v občini. 

Večja razbremenitev prometa bo možna šele z izgradnjo zahodne obvoznice, kar je 

dolgoročni projekt, ki bi se ga bomo čim prej lotili.  

Tudi prevoz z železnico bi se dalo narediti  privlačnejši, uvesti enotno vozovnico z 

avtobusno, s pristojnimi za slovenske železnice pa se bomo dogovorili glede potreb 
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naših občanov in prilagoditev voznega reda ter uvedbe posameznih direktnih linij 

železniškega prevoza. S pristojnimi se bom dogovoril za prevoz koles in otroških 

vozičkov v avtobusih in na vlaku. 

 

V Kamniku bodo pod mojim županovanjem dobili pravo veljavo pešci in kolesarji ter 

ranljive skupine prebivalcev, kot so otroci, starejši in invalidi. Prometne površine 

morajo biti varne za pešce in kolesarje ter druge uporabnike in biti prilagojene 

uporabnikom z otroškimi in invalidskimi vozički. Klančine in robnike bomo pod mojim 

županovanjem primerno uredili.  Zagotovili bomo ustrezne prometne in talne oznake.  

 

 

7. Ali poznate nadomestila za stavbna zemljišča, ki jih obrtniki plačujejo v 

drugih občinah? Razmišljate o znižanju le teh, če boste župan? 

Po občinah so precejšnje razlike v višinah nadomestil za stavbna zemljišča. Višina 

nadomestila pod mojim županovanjem ne bo ovira za vstop v podjetništvo. Področje 

bomo proučili in uvedli spremembe na način, ki bo spodbujal vstop novih obrtnikov v 

gospodarsko dejavnost, dosedanjim obrtnikom pa ne nalagal bremen, ki jih ti ne bi 

zmogli nositi. 

 

 


